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O Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και  

η Δημοσιονομική Αυτονομία των Δήμων 

 

Αντώνης Καμάρας 

Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης1 

Ο Αντώνης Καμάρας αποφοίτησε από το Κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ το 1983. Σπούδασε  Πολιτικές Επιστήμες 

στο Connecticut College (ΒΑ) και πολιτική φιλοσοφία και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο LSE (M.Sc., M.Phil.).   

Επίσης έχει διατελέσει ερευνητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου του LSE 

σε θέματα εταιρικής διεθνοποίησης και αστικής ανάπτυξης.  Εργάστηκε στην Βουλγαρία στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 ως τραπεζικό στέλεχος.  Στην συνέχεια  απασχολήθηκε ως σύμβουλος του 

Διοικητή της  Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ιδίως σε θέματα διεθνής στρατηγικής.  Ολοκλήρωσε την 

σταδιοδρομία του στην ΕΤΕ, στην Κωνσταντινούπολη, το 2006, όπου και συμμετείχε στην διαδικασία 

εξαγοράς της Finasbank από την ΕΤΕ. Διετέλεσε μέλος του Board of Trustees του Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

ως τον Ιανουάριο του 2011.  Σήμερα είναι Σύμβουλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης 

 

 

 

 

 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να 

παρουσιάζονται στα πλαίσια των εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες 

απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει 

να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν απαραίτητα 

τις απόψεις του Ιδρύματος.. 
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O Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και η 

Δημοσιονομική Αυτονομία των Δήμων 

Αντώνης Καμάρας, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης 

 

Περίληψη 

Το παρόν κείμενο προτείνει τη μεταβίβαση της ευθύνης του προσδιορισμού και της 

δαπάνης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) από την Κεντρική Διοίκηση στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.     

Η διεθνής εμπειρία και έρευνα για την δημοσιονομική αυτονομία της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μόνον όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει 

την ευθύνη του προσδιορισμού και της δαπάνης ενός φόρου, τα έσοδα αυτού του φόρου 

πραγματικά ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αντίστροφα, εκτιμάται ότι όσο μικρότερη 

είναι η πολιτική ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον προσδιορισμό ενός 

συγκεκριμένου φόρου τόσο ασθενέστερη είναι και η διασφάλιση ότι τα παραγόμενα έσοδα 

αυτού του φόρου όντως θα αποδοθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά το όλον ή στα 

ποσοστά που της αναλογούν.     

Παράλληλα, η διεθνής εμπειρία και έρευνα αξιολογεί το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας ως τον 

κατεξοχήν φόρο μιας δημοσιονομικά αυτόνομης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο ΦΑΠ είναι ο 

κατεξοχήν ανταποδοτικός φόρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διότι είναι το τίμημα που 

επιλέγει ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου  για να ζήσει σε ένα τόπο με τα δημόσια αγαθά που 

αφορούν αυτόν τον τόπο και μόνο – διότι με τον ΦΑΠ που καταβάλλει θα χρηματοδοτηθεί 

η συλλογή των απορριμμάτων του, η επιδιόρθωση των δρόμων που χρησιμοποιεί, η 

κατασκευή των σχολείων όπου θα μορφωθούν τα παιδιά του.   

Η δημοσιονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας είχε δύο αποτελέσματα.   Πρώτον, τη 

μείωση κατά 50% περίπου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), που συνιστούν το 70%  

των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, τα 

τελευταία τρία χρόνια. Η μείωση αυτή επιβεβαίωσε τη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία, 

ότι δηλαδή ο επιμερισμός, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, της φορολογητέας ύλης, φόρων 

που ορίζει και συλλέγει η Κεντρική Διοίκηση, δεν συνιστά τοπικό φόρο αλλά μεταβίβαση, η 

οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταργηθεί ή να μειωθεί κατά την κρίση της Κεντρικής 

Διοίκησης.  Δεύτερον, την υιοθέτηση, υπό την πίεση των πιστωτών μας, για πρώτη φορά, 

από την Κεντρική Διοίκηση, ενός καθολικού ΦΑΠ, του ΕΕΤΗΔΕ που αποδίδεται μέσω των 

λογαριασμών της ΔΕΗ, και που θα αντικατασταθεί  από το λεγόμενο Ειδικό Φόρο Ακίνητης 

Περιουσίας (ΕΦΑΠ), από τον οποίον θα εξαιρούνται μόνο τα πολύ χαμηλά εισοδηματικά 

στρώματα.  
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Η δημοσιονομική κρίση έχει λοιπόν, από την μια μεριά, αναδείξει το πόσο ευάλωτη είναι η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση λόγω της εξάρτησής της από τις μεταβιβάσεις της Κεντρικής 

Διοίκησης. Από την άλλη μεριά η δημοσιονομική κρίση έχει σπάσει το ταμπού της 

υιοθέτησης ενός καθολικού ΦΑΠ στην χώρα μας. Δεν μένει παρά, τηρώντας την αρχή της 

δημοσιονομικής ουδετερότητας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να κατακτήσει τη δημοσιονομική 

όσο και βαθιά πολιτική χειραφέτησή της, αποκτώντας την ευθύνη του προσδιορισμού και 

της δαπάνης του ΦΑΠ, που η Κεντρική Διοίκηση έχει ήδη εισαγάγει. Ο ΦΑΠ, ως το κύριο 

έσοδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μας, είναι το απαραίτητο, επόμενο βήμα για 

την ουσιαστική διοικητική και δημοκρατική αποκέντρωση στην χώρα μας που, ακόμη και 

σήμερα, παραμένει μια από τις πλέον συγκεντρωτικές χώρες-μέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
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Εισαγωγή  

Στόχος του παρόντος σημειώματος είναι πρώτον να παρουσιάσει συνοπτικά τη διεθνή 

γνώση και εμπειρία για το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) ως βασικό δημοσιονομικό 

έσοδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεύτερον, να συνδέσει αυτή την γνώση και εμπειρία, 

όπως τεκμηριώνεται, αναλύεται και συζητείται από τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, με την 

Ελληνική περίπτωση, υπό το πρίσμα της τρέχουσας δημοσιονομικής συγκυρίας και της 

επίπτωσής, της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας.   

Το σημείωμα  βασίζεται σε τέσσερις ενότητες.   

Στην πρώτη ενότητα, ‘ΦΑΠ και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Βασικά Χαρακτηριστικά’,  

παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά, τεχνικά και πολιτικά, του ΦΑΠ όπως έχουν 

διαμορφωθεί και παρατηρηθεί διαχρονικά και σε διεθνή διάσταση.    

Στη δεύτερη ενότητα, ‘Διεθνείς Τάσεις και Διαφοροποιήσεις για τον ΦΑΠ ως βασικό φόρο 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης’, παρουσιάζεται η εξέλιξη του ΦΑΠ σε διακριτές ομάδες χωρών 

ανάλογα με το επίπεδο της πολιτικο-οικονομικής τους ανάπτυξης. 

Στην τρίτη ενότητα, ‘Ο ΦΑΠ και η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση’, παρουσιάζεται η χωρική 

διάσταση της δημοσιονομικής αυτονομίας που συσχετίζεται με τον ΦΑΠ και άλλους 

τοπικούς φόρους. 

Στο τέταρτη ενότητα, ‘Ο ΦΑΠ ως Φόρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η Ελληνική 

Συγκυρία’, συσχετίζεται η διεθνής εμπειρία με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση σήμερα και στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας και της 

εξέλιξης των δημοσιονομικών της επιλογών. 

ΦΑΠ και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Βασικά 

Χαρακτηριστικά    

Η διεθνής συζήτηση για τον ΦΑΠ ως φόρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  βασίζεται καταρχήν 

στην κοινή παραδοχή ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνιστά το επίπεδο διακυβέρνησης που 

είναι υπεύθυνο – και άρα δημοκρατικά υπόλογο - για τον προσδιορισμού του ΦΑΠ και, ως 

απόρροια αυτού του προσδιορισμού, για τη δαπάνη του. Αυτή η πολιτική ευθύνη της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι που κατοχυρώνει τον έλεγχο στην άντληση και δαπάνη της 

σχετικής φορολογητέας ύλης.  Αντίστροφα, εκτιμάται ότι  όσο μικρότερη είναι η πολιτική 

ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον προσδιορισμό του ΦΑΠ, και όποιου άλλου 

εσόδου της,  τόσο μικρότερος είναι και ο έλεγχός της σε αυτό το έσοδο.     
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Ο επιμερισμός φορολογικών εσόδων μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, όπως γίνεται με τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) στην περίπτωση 

της χώρας μας,  θεωρείται ως μεταβίβαση από την  Κεντρική Διοίκηση στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, διότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει έλεγχο για το τί  πόρους θα παραλάβει 

και ούτε έχει κατοχυρώσει την ‘πολιτική ιδιοκτησία’ αυτών των εσόδων, που προέρχονται 

από τον προσδιορισμό και συλλογή φόρων με πολιτική ευθύνη της Κεντρικής Διοίκησης. Το 

θέμα της πολιτικής ευθύνης για τον προσδιορισμό ενός φόρου σαν τον ΦΑΠ θεωρείται 

τόσο σημαντικό ούτως ώστε όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση προσδιορίζει τον ΦΑΠ και τον 

δαπανά, αλλά η κεντρική κυβέρνηση τον συλλέγει, αυτός ο ΦΑΠ λογίζεται ως φόρος της 

Τοπικής αυτοδιοίκησης (Καναδάς, Γαλλία). Η πολιτική ευθύνη δηλαδή του προσδιορισμού 

ενός φόρου σαν το ΦΑΠ σαφώς υπερέχει από την διοικητική μέθοδο ή/και διοικητική 

ευθύνη της συλλογής του.   

Όπως θα δούμε και παρακάτω σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά του ΦΑΠ, ως φόρου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης βασίζονται ακριβώς στην παραδοχή ότι την πολιτική ευθύνη για τον 

προσδιορισμό του την έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση ο ΦΑΠ, και 

οποιοσδήποτε άλλος φόρος, θεωρείται ως αδιαμφισβήτητα  αυτοδιοικητικός φόρος, μόνο 

όταν τηρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Ο Δήμος αποφασίζει εάν ή όχι θα επιλέξει να υιοθετήσει το φόρο  

• Ο Δήμος ορίζει τη φοροδοτική βάση  

• Ο Δήμος ορίζει το ύψος του φόρου ή τη φορολογική κλίμακα 

• Ο Δήμος διαχειρίζεται το φόρο (εκτιμά τη φορολογική επιβάρυνση, συλλέγει το 

φόρο και επιβάλλει τη συλλογή του σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 

φορολογούμενου) 

• Ο Δήμος κρατά το σύνολο  της φορολογητέας ύλης που συλλέγει  

• Ο Δήμος αποφασίζει σε ποιους ιδιώτες και επιχειρήσεις θα αποδώσει ελαφρύνσεις 

ή εξαιρέσεις από τον φόρο     

Ο ΦΑΠ ως βασικός φόρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρείται ότι έχει μια σειρά από 

μοναδικά πλεονεκτήματα. Εκλαμβάνεται ως ο κατεξοχήν ανταποδοτικός φόρος διότι είναι 

το τίμημα που επιλέγει ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου για να ζήσει σε ένα τόπο με τα 

χαρακτηριστικά που αυτός ο τόπος έχει – διότι με τον ΦΑΠ που καταβάλλει θα 

χρηματοδοτηθεί η συλλογή των απορριμμάτων του, η επιδιόρθωση των δρόμων που 

χρησιμοποιεί, η κατασκευή των σχολείων όπου θα μορφωθούν τα παιδιά του, κλπ.   

Ο ΦΑΠ, με την ευρύτερη έννοια, είναι ανταποδοτικός όχι μόνο για τους δημότες ιδιοκτήτες 

ακινήτων αλλά και για τις τοπικές επιχειρήσεις που τον καταβάλλουν. Ο λόγος είναι ότι 

αποτελεί βασικό πυλώνα μιας εύρωστης τοπικής φορολογικής βάσης, η οποία 

χρηματοδοτεί τοπικά δημόσια αγαθά και υπηρεσίες στα οποία βασίζεται η τοπική 

επιχειρηματικότητα. Για αυτό, δεν θα πρέπει να εξυπακούεται ότι η μείωση ή εκμηδένιση 

του ΦΑΠ ενθαρρύνει τις επενδύσεις. Αντίθετα είναι πολύ πιο βέβαιο ότι οι επενδύσεις θα 
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αποθαρρυνθούν εάν βασικά δημόσια αγαθά  στα οποία βασίζεται η επιχειρηματικότητα – 

παιδεία, υποδομές, ένα ελκυστικό για τους εργαζομένους αστικό περιβάλλον – 

απομειωθούν λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης τους από μια ισχνή, τοπική φορολογική 

βάση.      

Επίσης, η εξάρτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον ΦΑΠ δύναται να αυξήσει το 

ενδιαφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τοπική ανάπτυξη, η οποία και επηρεάζει τη 

φοροδοτική ικανότητα του ΦΑΠ. Σε αντίθεση, η εξάρτηση από τις κεντρικές μεταβιβάσεις, 

οι οποίες τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα δεν εξαρτώνται από την τοπική 

ανάπτυξη, δεν παρέχει κίνητρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να τονώσει την τοπική 

οικονομική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, και επειδή κατά αναλογία ο ΦΑΠ είναι πολύ 

σημαντικότερο έσοδο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από ότι για την Κεντρική Διοίκηση, 

αυτό παρέχει το κίνητρο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ενισχύσει την φοροδοτική ικανότητα 

του ΦΑΠ και να μην την αφήσει να ατονήσει. Στην ίδια λογική η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

αποκτά τα κίνητρα να ασκήσει υπεύθυνη διαχείριση όταν με τις ίδιες της ενέργειες, μέσα 

από την φορολογική της πολιτική, αυξάνει ή μειώνει τα έσοδα της. Δεν ξοδεύει δηλαδή 

ξένα λεφτά (του κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πιστωτών της) αλλά λεφτά των 

δημοτών της και αυτό το γεγονός την κάνει περισσότερο υπόλογη και περισσότερο σώφρων 

στην άσκηση διαχείρισης. Ιδιαιτέρως, σε αυτό το σημείο συναινεί η βιβλιογραφία ότι 

δηλαδή η ‘πολιτική ιδιοκτησία’ του ΦΑΠ από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ενισχύει τη 

λογοδοσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους δημότες της.   

Τα βασικά μειονεκτήματα του ΦΑΠ αποτελούν συνδυασμό των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του και της πολιτικής διάστασης αυτών των χαρακτηριστικών.  Κυρίως, ο 

ΦΑΠ δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με το εισόδημα του φορολογούμενου αλλά με μη 

πραγματοποιημένες κεφαλαιουχικές υπεραξίες και βασίζεται σε υποκειμενικές 

αξιολογήσεις, όχι δηλαδή στο πραγματοποιημένο εισόδημα του δημότη αλλά στην 

εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που κατέχει. Είναι επίσης ένας εξαιρετικά ‘ορατός’ φόρος 

μια που καταλογίζεται σε κάθε ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας ανά έτος ή τρίμηνο. Ως 

αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών και ουσιαστικών μειονεκτημάτων, και συχνά ανάλογα με 

το επίπεδο πολιτικο-οικονομικής ανάπτυξης όπως θα εξετάσουμε παρακάτω, οι πολιτικές 

ηγεσίες των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων είτε δεν υιοθετούν τον ΦΑΠ είτε τον καθηλώνουν  σε 

τέτοια επίπεδα (είτε έμμεσα είτε άμεσα, δηλαδή είτε μέσω της μη ενεργητικής συλλογής 

του είτε μέσω της υιοθέτησης πληθώρας εξαιρέσεων και εκπτώσεων) που καταλήγει να μην 

αποτελεί  σημαντικό έσοδο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από την άλλη μεριά, τα πολιτικά 

μειονεκτήματα του ΦΑΠ κάνει τις Κεντρικές Διοικήσεις ανάλογα πρόθυμες να τον 

‘παραδώσουν’ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.    

Οι κύριες τεχνικές παράμετροι του ΦΑΠ είναι ο προσδιορισμός της βάσης φοροδότισης 

(χωρικός και με βάση την αξία του ακινήτου), η αποτελεσματικότητα στη συλλογή του 

φόρου και η πολιτική που ακολουθείται στο θέμα των εξαιρέσεων.  Ένα βασικό πλαφόν  

που να εξαιρεί τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εκτιμάται ότι  ελαχιστοποιεί την 

συνθετότητα του φόρου και την φορο-αποφυγή που βασίζεται  στην κατάχρηση της 

διαδικασίας προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Η εκτίμηση των ακίνητων αξιών 

πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να αναθεωρείται, ούτως ώστε ο ΦΑΠ να βασίζεται σε 
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όσον δυνατόν περισσότερο αντικειμενικές αξίες. Η εισαγωγή του ΦΑΠ απαιτεί σημαντικές 

αρχικές επενδύσεις στην διαδικασία καταγραφής των ακίνητων αξιών, δημιουργίας 

κτηματολογίου, εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και εκπαίδευσης προσωπικού. Ο 

ΦΑΠ δεν βασίζεται στην αυτό-αξιολόγηση, όπως ο φόρος εισοδήματος, έχει χαμηλό 

διοικητικό κόστος στην επιβολή του και δεν χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό φορολογικών 

δικαιοδοσιών εν συγκρίσει με άλλους φόρους (π.χ. εισοδήματος, εταιρικών κερδών κλπ).   

Οι οπαδοί του ΦΑΠ είναι κατά του φόρου μεταβίβασης ακινήτων διότι αυτός ο φόρος 

οδηγεί στη διαμόρφωση πλασματικών αξιών – χαμηλότερων από ότι στην πραγματικότητα 

– και έτσι αποδυναμώνει την προσπάθεια της όσο δυνατόν αντικειμενικότερης εκτίμησης 

στην οποία βασίζεται ο προσδιορισμός του ΦΑΠ.  Πολλές κυβερνήσεις όμως προτιμούν το 

φόρο μεταβίβασης από τον ΦΑΠ διότι είναι χαμηλότερου πολιτικού κόστους εάν μη τι άλλο 

διότι επιβάλλεται όταν δημιουργείται εκ των πραγμάτων έσοδο για τον φορολογούμενο.   

Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς περιορισμούς σχετικά με τον προσδιορισμό και την 

συλλογή του ΦΑΠ, το επίπεδο της διοικητικής ικανότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν 

θεωρείται ανυπέρβλητος περιορισμός και σίγουρα δύναται να ξεπεραστεί με την παροχή 

τεχνικής βοήθειας. Η απροθυμία μεταβίβασης του ΦΑΠ, και ανάληψης της ανάλογης 

πολιτικής ευθύνης, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση,  για τους λόγους που αναλύθηκαν 

παραπάνω, είναι ίσως ο ουσιαστικότερος λόγος που ο ΦΑΠ δεν έχει αναπτυχθεί ως βασικό 

δημοσιονομικό έσοδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πολλές χώρες και ιδίως τις 

αναπτυσσόμενες όπως θα εξετάσουμε παρακάτω.   

Όσον αφορά τώρα τη συνολική δημοσιονομική επίπτωση του ΦΑΠ, και άλλων φόρων που 

περιέρχονται στην ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι χώρες με μικρότερη 

δημοσιονομική αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τείνουν να χαρακτηρίζονται από 

μεγαλύτερο βαθμό δημοσιονομικών ανισορροπιών. Άρα η δημοσιονομική αυτονομία της 

τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε άλλο παρά ταυτόσημη είναι με το δημοσιονομικό 

εκτροχιασμό. Οι δυνητικοί λόγοι αυτού του φαινομένου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. 

Πιθανόν όταν οι  τοπικοί φόροι είναι το βασικό έσοδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντί για 

τις κεντρικές μεταβιβάσεις, τίθεται ένα πολύ πιο αποτελεσματικό πλαφόν στις συνολικές 

δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Επίσης, επειδή φόροι σαν τον ΦΑΠ είναι κατά 

αναλογία σημαντικότεροι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αντί για την Κεντρική Διοίκηση η 

ευθύνη για τη συλλογή τους μπορεί να βελτιώσει συνολικά τα δημοσιονομικά έσοδα, σε 

εθνικό επίπεδο, με ευεργετικά αποτελέσματα για τη δημοσιονομική σταθερότητα μιας 

χώρας.  Ίσως αυτό το φαινόμενο να συνιστά περισσότερο αιτιατό και λιγότερο αίτιο, 

δηλαδή η δημοσιονομική αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να είναι χαρακτηριστικό 

εύπορων, ανεπτυγμένων χωρών που προτιμούν  την τοπική αυτονομία, για την αξία που 

έχει όσον αφορά τη χειραφέτηση των τοπικών τους κοινωνιών. Τέτοιες χώρες είναι μεσο-

μακροπρόθεσμα εύπορες και δημοσιονομικά ισχυρές ακριβώς διότι έχουν την ικανότητα 

και να συλλέγουν πόρους και να τους μετατρέπουν σε υψηλής ποιότητας δημόσια αγαθά 

και υπηρεσίες που εδραιώνουν και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους.    
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Διεθνείς Τάσεις και Διαφοροποιήσεις για τον ΦΑΠ ως 

βασικό φόρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης   

Διεθνώς ο βαθμός δημοσιονομικής αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

διαφοροποιείται μεταξύ ενός φάσματος επιλογών: (α) τη μη φορολόγηση σε τοπικό 

επίπεδο και τη σχεδόν συνολική της εξάρτηση από κεντρικές μεταβιβάσεις (β) την απόδοση 

της ευθύνης προσδιορισμού και συλλογής του ΦΑΠ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τέλος (γ) 

τη δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση 

είτε από μόνη της, να προσδιορίζει και να συλλέγει, μαζί με τον ΦΑΠ,  άλλους φόρους και 

τέλη (π.χ. αυτοκινήτου, καυσίμων, εισοδήματος, φόρους επί της κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων).  Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ του σταδίου (α) και (β), όπου ναι μεν η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση προσδιορίζει ανταποδοτικά τέλη για τη λειτουργία της αποκομιδής των 

απορριμμάτων και του φωτισμού,  που από μια άποψη προσομοιάζουν ένα μικρό ΦΑΠ, 

όμως αυτά τα τέλη αποτελούν λιγότερο από το 10% των εσόδων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Το σύνολο των φόρων στην ακίνητη περιουσία στην δεκαετία του 2000 φτάνει στο 2,1 % 

του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ (το ανάλογο ποσοστό είναι 0,60 % του ΑΕΠ 

στις αναπτυσσόμενες χώρες) με τον ΦΑΠ  να συνιστά την σημαντικότερη υποκατηγορία 

φορολογικών επιβαρύνσεων στην ακίνητη περιουσία (ενδεικτικά περίπου τετραπλάσιος της 

φορολογίας, στην ακίνητη περιουσία, κληρονομιών και δωρεών ) και να αναλογεί για το 1,6 

% του ΑΕΠ2. Η ευρεία χρήση του ως φόρου Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρείται ένδειξη της 

πολιτικο-κοινωνικής απαίτησης για αποκέντρωση. Δηλαδή, όπως αναφέραμε και 

παραπάνω, με τη μεγαλύτερη ευμάρεια μιας χώρας ίσως αυξάνεται και η απαίτηση για 

αυτονομία σε όλα τα επίπεδα και αυτή η απαίτηση εκφράζεται και μέσα από την 

δημοσιονομική αποκέντρωση. Οι ανεπτυγμένες χώρες τείνουν έτσι και να καρπούνται 

αυτόν τον φόρο και να μεγιστοποιούν την φορολογητέα ύλη που αποδίδει, διότι ακριβώς 

επιθυμούν τη διοικητική αποκέντρωση. Η διοικητική αποκέντρωση με τη σειρά της 

νομιμοποιεί τον προσδιορισμό και την συλλογή του ΦΑΠ από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Πρέπει να πούμε όμως ότι οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις των ανεπτυγμένων χωρών που 

βασίζονται μόνον στον ΦΑΠ τείνουν να έχουν περιορισμένες αρμοδιότητες διότι ο ΦΑΠ από 

μόνος του δεν αρκεί να χρηματοδοτήσει ένα εκτεταμένο τοπικό  κράτος πρόνοιας.   

Ο ΦΑΠ είναι λιγότερο σημαντικός στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου κατά κανόνα και η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει λιγότερες αρμοδιότητες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες συχνά 

χαρακτηρίζονται από αυταρχικά πολιτεύματα ή/και από μια αναπτυξιακή διαδικασία που 

είναι κατευθυνόμενη από την Κεντρική Διοίκηση και που απαιτεί συχνά την κεντρική 

κινητοποίηση εθνικών πόρων. Οι δύο αυτές παράμετροι από μόνες του ή συνδυαστικά δεν 

είναι συμβατές με μια ισχυρή, δημοσιονομικά αυτόνομη Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Επιπροσθέτως, οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών είναι απρόθυμες να 

επιβαρύνουν φορολογικά τους, επί το πλείστον, χαμηλού εισοδήματος δημότες τους, οι 

                                                           
2
 Norregaard J., Taxing Immovable Property – Revenue Potential and Implementation Challenges, IMF 

Working Paper/13/129, May 2013 σελ 8-10. 
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ακίνητες αξίες δεν είναι καταγεγραμμένες ή δεν υπάρχουν καν τίτλοι ιδιοκτησίας, οι δε 

εύπορες τάξεις που θα μπορούσαν να φέρουν το βάρος του ΦΑΠ συχνά είναι ταυτόσημες 

με τις τοπικές ηγεσίες.  Όπως όμως σωστά σημειώνει η βιβλιογραφία, ο ΦΑΠ σε τέτοιες 

χώρες έχει το επιπρόσθετο όφελος, πέραν της ανταποδοτικότητας και λογοδοσίας που 

προωθεί,     της προοδευτικότητας διότι έμμεσα συλλαμβάνει την εκτεταμένη φοροδιαφυγή 

από το φόρο εισοδήματος που χαρακτηρίζει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, στο βαθμό 

που μέρος αυτής της φοροδιαφυγής έχει τοποθετηθεί σε ακίνητες αξίες. Περιττό να πούμε 

ότι το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα. 

Σε κάθε περίπτωση η βιβλιογραφία δεν έχει καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για το 

θέμα της διοικητικής ικανότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης, θέμα που είναι καίριο για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και την χώρα μας, όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση  θεωρείται 

ότι έχει μικρότερη διοικητική επάρκεια από την Κεντρική Διοίκηση. Εκεί που υπάρχει 

συναίνεση είναι στο θέμα της λογοδοσίας, ότι δηλαδή ορατοί σημαντικοί τοπικοί φόροι, 

όπως είναι κατεξοχήν ο ΦΑΠ,  ενισχύουν τη λογοδοσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 

τους πολίτες της. Σε αυτό το σημείο ίσως έχουμε να κάνουμε και με μια κλασσική 

περίπτωση «κότας και αυγού». Δηλαδή είναι εξίσου πιθανό η Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 

αναπτυσσόμενες χώρες να μην έχει επαρκή διοικητική ικανότητα διότι ακριβώς δεν της 

απαιτήθηκε, στο πλαίσιο των περιορισμένων αρμοδιοτήτων και δημοσιονομικής της 

αυτονομίας, να αποκτήσει αυτή την επάρκεια και εάν και όταν της απαιτηθεί τότε και μόνο 

θα καταστεί διοικητικά επαρκής.  Σχετικός προβληματισμός έχει αναπτυχθεί και στην 

Ελλάδα. 

Ο ΦΑΠ και η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση        

Οι Μητροπολιτικές Διοικήσεις συντονίζουν υπηρεσίες και δημιουργούν και διαχειρίζονται 

υποδομές, είναι δε σε θέση να επιτελέσουν το έργο τους μέσα από τον προσδιορισμό μιας 

επαρκούς φοροδοτικής βάσης, καθώς και τον δανεισμό από τις αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου. Από αυτή την άποψη  η Μητροπολιτική Κυβέρνηση είναι ταυτόσημη με την 

χαλάρωση του ελέγχου της Κεντρικής Διοίκησης, τη δημοσιονομική αποκέντρωση και την 

ανάληψη μειζόνων ευθυνών απέναντι στο εκλογικό σώμα σε τοπικό και μητροπολιτικό 

επίπεδο. Ακόμα και όταν υπάρχει μητροπολιτική διακυβέρνηση χωρίς επαρκή 

δημοσιονομική αυτονομία είναι θέμα χρόνου να την απαιτήσει όπως θα δούμε παρακάτω 

και με την περίπτωση του Λονδίνου. Από την άλλη μεριά όμως, όπως στην περίπτωση της 

Κεντρικής &  Ανατολικής Ευρώπης στην οποία επίσης θα αναφερθούμε, η ανισσόροπη 

αποκέντρωση που οδηγεί στη δημιουργία πολλών μικρών  δήμων, στερώντας τη 

δυνατότητα της δημοσιονομικής αυτονομίας, τελικά επανα-εδραιώνει την κυριαρχία της 

Κεντρικής Διοίκησης.   

Ως γενικός κανόνας, η χρηματοδότηση ακολουθεί τη λειτουργία και η λειτουργία τη 

διακυβέρνηση (π.χ. πρώτα ο μητροπολιτικός δήμος αναλαμβάνει τη συλλογή και 

επεξεργασία απορριμμάτων και μετά αποκτά την ικανότητα να αυτο-χρηματοδοτήσει αυτή 

τη λειτουργία).   
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Το Λονδίνο ίσως είναι η εξέχουσα περίπτωση αυτού του κανόνα το οποίο, μετά από τη 

διοικητική υπερ-συγκέντρωση της Θατσερικής περιόδου, που αποδυνάμωσε μια από τις 

ισχυρότερες αυτοδιοικητικές παραδόσεις της Ευρώπης, απέκτησε τα τελευταία χρόνια  

μητροπολιτικό δήμαρχο με μητροπολιτικές αρμοδιότητες όπως στη χωροταξία, στις 

συγκοινωνίες και στην αστυνόμευση, χωρίς όμως να αποκτήσει την ανάλογη 

δημοσιονομική αυτονομία και να βασίζεται, για να επιτελέσει τις αρμοδιότητες του, κυρίως 

σε κεντρικές μεταβιβάσεις. Σήμερα το Λονδίνο προτείνει τη διεύρυνση της δημοσιονομικής 

αυτονομίας του με τη μεταφορά όλων των φόρων που επιβάλλονται στα ακίνητα από την 

Κεντρική Διοίκηση στη Δημαρχία του Λονδίνου με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, δηλαδή 

με την ανάλογη περικοπή των  μεταβιβάσεων από την κεντρική κυβέρνηση. Η απαίτηση 

αυτή του Δημάρχου του Λονδίνου έχει υποστηριχθεί από επιχειρηματικούς κύκλους 

ακριβώς διότι φέρει την προοπτική της αποτελεσματικότερης δαπάνης των πόρων του 

Λονδίνου και προοπτικά της διεύρυνσης αυτών των πόρων,  που θα δαπανηθούν σε 

δημόσια αγαθά και υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτάται αυτή η επιχειρηματικότητα.      

Το κύριο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που όρισε η 

Δημαρχία του  Λονδίνου μάλιστα είναι ότι  η απόδοση ευθύνης για ένα συγκεκριμένο 

φοροδοτικό πεδίο θα ενθαρρύνει και την πιο εντατική καλλιέργεια αυτού του πεδίου.  Για 

να μην καταστεί ανενεργό αυτό το κίνητρο, για το Λονδίνο, απαιτείται η  πρόβλεψη ότι στο 

μέλλον θα μπορεί  να καρπωθεί την ανάπτυξη της φοροδοτικής βάσης των ακίνητων αξιών 

της μητρόπολης του Λονδίνου, εάν καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο, αναλαμβάνοντας βέβαια 

και τον κίνδυνο της μείωσης των εσόδων του εάν αυτή η φοροδοτική βάση δεν αποδώσει 

όσα αποδίδει τώρα στο μέλλον.  Αυτή είναι η ευκαιρία και ο κίνδυνος  της τοπικής 

δημοσιονομικής αυτονομίας και δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο.   

Στο αντίθετο  άκρο της μητροπολιτικής διακυβέρνησης,  των πολλών και μικρών δήμων, η 

βασική παρατήρηση είναι ότι η διοικητική διάσπαση επισύρει  αναπόδραστα την εξάρτηση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από κεντρικές μεταβιβάσεις.  Ο λόγος είναι ότι οι μικροί δήμοι 

δεν έχουν την ευρεία φοροδοτική βάση που θα τους επιτρέψει να είναι δημοσιονομικά 

αυτόνομοι. Πιθανόν, ως αντίμετρο, και σε γεωγραφικές περιφέρειες που στερούνται 

μητροπολιτικών πόλεων, οι περιφέρειες μπορούν να είναι η γεωγραφική μονάδα που 

φορολογεί και δαπανά ή επιμερίζει τους φόρους με βάση και την συνεισφορά του κάθε 

δήμου μιας περιφέρειας αλλά και την αναδιανομή σε περιφερειακό επίπεδο. Στην Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη η μετάβαση προς τη διοικητική αποκέντρωση  υπήρξε προέκταση 

της μετάβασης από τον ολοκληρωτισμό στη δημοκρατία. Μόνο που η υπερβολική ροπή 

προς την αντίθετη κατεύθυνση – από το ολοκληρωτικό κράτος στην διοικητική αυτονομία 

της κάθε κωμόπολης - οδήγησε στην πολυδιάσπαση των δήμων που τελικά υπονόμευσε την 

αυτονομία τους μια που τους αποστέρησε, αποδίδοντας τους πολύ μικρό μέγεθος,  

επαρκείς φοροδοτικές βάσεις.   

Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι όποιο σύστημα χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και εάν επιλεχθεί θα απαιτήσει και θα διαμορφώσει την επιλογή των, εντός της 

επικράτειας, διακυβερνητικών μεταβιβάσεων. Ως θέμα αρχής οι μη ανταποδοτικοί φόροι 

χρησιμοποιούνται για αναδιανεμητικούς λόγους από την Κεντρική Διοίκηση. Η μεγαλύτερη 

διοικητική αυτονομία πάντως εκ των πραγμάτων  θα έχει την τάση να προκαλεί 
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μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ των μονάδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με επαρκή 

φοροδοτική βάση και αυτών με ανεπαρκή φοροδοτική βάση, οπότε η αυτονομία επισύρει 

και ένα σύστημα διακυβερνητικών μεταβιβάσεων που αντιμετωπίζουν αυτές τις 

διαμορφούμενες ανισότητες.  

Οι Μητροπολιτικές Διοικήσεις μπορούν να διευρύνουν την φοροδοτική τους βάση, όταν 

έχουν την ευθύνη για αυτές, παράγοντας και πόρους για αναδιανεμητικούς σκοπούς εντός 

των μητροπολιτικών ορίων, απελευθερώνοντας υφιστάμενες μεταβιβάσεις της κεντρικής 

διοίκησης προς τις μητροπολιτικές πόλεις, π.χ. για την υποστήριξη των κοινωνικά 

ασθενέστερων στρωμάτων. Από την άλλη μεριά οι μεταβιβάσεις της Κεντρικής Διοίκησης 

μπορούν να χρησιμοποιούνται για αναδιανεμητικούς λόγους (κάθετους όταν αφορούν 

μεταβιβάσεις της κεντρικής διοίκησης στην τοπική αυτοδιοίκηση) και την προώθηση 

συγκεκριμένων πολιτικών και προτεραιοτήτων όπως η παραγωγή ίσων αποτελεσμάτων στο 

σύνολο της επικράτειας.       

Ο ΦΑΠ ως Φόρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η 

Ελληνική Συγκυρία  

Η Ελλάδα είναι στην  τελευταία κατηγορία των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων της ΕΕ από δύο 

απόψεις και όσον αφορά τη σχέση δαπανών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί του ΑΕΠ και 

όσον αφορά τη σχέση ίδιων φόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί του συνόλου των 

εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με άλλα λόγια η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας 

έχει εξαιρετικά περιορισμένους πόρους και πολύ λίγοι εξ αυτών των πόρων είναι ίδιοι 

πόροι και δεν είναι μεταβιβάσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης, με τις μεταβιβάσεις να 

αποτελούν το 70% των εσόδων της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης έναντι του 44% που 

είναι ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος. Αυτή η χαμηλή κατάταξη μεταφράζεται σε αρνητικές 

συνέπειες, που επιβεβαιώνονται και  από την ανάλυση της σχετικής διεθνούς εμπειρίας 

που εκθέσαμε παραπάνω, για την  Τοπική μας Αυτοδιοίκηση: ισχνή λογοδοσία σε τοπικό 

επίπεδο και ανάλογα περιορισμένη απαίτηση για την παροχή ποιοτικών, τοπικών δημόσιων 

αγαθών, ελάχιστα κίνητρα για τη διεύρυνση της τοπικής φοροδοτικής ικανότητας, έλλειψη 

ικανότητας για τη διαμόρφωση και χρηματοδότηση πολιτικών που είναι προσαρμοσμένες 

στις τοπικές συνθήκες.       

Η μείωση κατά 50% περίπου των ΚΑΠ (Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων) με απόφαση της 

Κεντρικής Διοίκησης τα τελευταία τρία χρόνια, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας, 

επιβεβαιώνει το καθοριστικό συμπέρασμα της βιβλιογραφίας ότι ο επιμερισμός φόρων που 

ορίζει και συλλέγει η Κεντρική Διοίκηση, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν συνιστά τοπικό 

φόρο αλλά κατ’ ουσία μεταβίβαση, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να παυθεί ή να 

μειωθεί κατά την κρίση πάντα της Κεντρικής Διοίκησης.   

Η απουσία ‘πολιτικής ιδιοκτησίας’ των ΚΑΠ – το γεγονός ότι δεν είναι φόροι που οι Δήμοι 

έχουν πείσει τους δημότες τους ότι πρέπει να ορίσουν και συλλέξουν για την παραγωγή 

τοπικών όσο και ανταποδοτικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών αλλά μεταβιβάσεις πού 

έχουν ως σημείο αναφοράς ποσοστά επί των φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και ΦΑΠ των 

οποίων ‘πολιτικός ιδιοκτήτης’ είναι η Κεντρική Διοίκηση – σήμανε ότι πρώτον η Κεντρική 
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Διοίκηση έκανε μία εύστοχη πολιτική εκτίμηση.  Βασίμως έκρινε δηλαδή ότι θα μπορούσε 

με ανεκτό πολιτικό κόστος να μειώσει δραματικά τους ΚΑΠ, μια που οι Δήμοι της χώρας δεν 

θα ήταν σε θέση να προστρέξουν στην υποστήριξη των δημοτών τους για να αποτρέψουν 

αυτές τις περικοπές. Επιπροσθέτως, η μείωση κατά περίπου 50% των ΚΑΠ επιβεβαιώνει ένα 

άλλο συμπέρασμα της βιβλιογραφίας, ότι δηλαδή  η δημοσιονομική αυτονομία της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, και ιδίως αυτή που βασίζεται στον ΦΑΠ, καθιστά πολύ περισσότερα 

προβλέψιμα τα έσοδά της, μια που δεν βασίζεται σε μια ετήσια όσο και εγγενώς 

απρόβλεπτη διαπραγμάτευση με την Κεντρική Διοίκηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 

παρά την κρίση και στο βαθμό που ένας τοπικός ΦΑΠ είχε προ ετών αντικαταστήσει τους 

ΚΑΠ, η μείωση των εσόδων των Δήμων της χώρας θα ήταν σήμερα κατά πολύ μικρότερη 

του 50%.      

Η άλλη, θετική αυτή την φορά,  όψη του νομίσματος της δημοσιονομικής κρίσης που 

οδήγησε στην δραματική μείωση των ΚΑΠ είναι η αύξηση της φορολογητέας ύλης του ΦΑΠ, 

υπενθυμίζουμε του κατεξοχήν, διεθνώς, δημοσιονομικού εσόδου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Όντως όλα τα πολιτικά μειονεκτήματα του ΦΑΠ – υποκειμενικότητα, φόρος 

επί μη πραγματοποιημένων κεφαλαιουχικών υπεραξιών, υψηλή ‘ορατότητα’ - εντείνονται 

σε περίοδο ύφεσης όπως αυτή που διατρέχει η Ελλάδα. Πάρα ταύτα, στην σημερινή 

συγκυρία η Κεντρική Διοίκηση, λόγω της πίεσης των πιστωτών της Ελλάδας, έχει αναλάβει η 

ίδια το κόστος της υιοθέτησης του ΦΑΠ, οπότε σε κάθε περίπτωση το πολιτικό κόστος της 

μεταφοράς του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι μικρό.   

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για το 2014 η αντικατάσταση του ΕΕΤΗΔΕ που αποδίδεται 

μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ από τον λεγόμενο Ειδικό Φόρο Ακίνητης Περιουσίας 

(ΕΦΑΠ) από τον οποίον θα εξαιρούνται όσοι μόνο είναι άνεργοι και η αξία της ακίνητης 

περιουσίας τους θα είναι κατώτερη κάποιου συγκεκριμένου πλαφόν. Το πολιτικό κόστος 

του ΦΑΠ έχει ήδη αναληφθεί από τη Κεντρική Διοίκηση δηλαδή με την εισαγωγή του 

ΕΕΤΗΔΕ και απλώς θα αναληφθεί, σε μικρότερο βαθμό εκ νέου, μέσω της μονιμοποίησης 

στην χώρα μας του ΦΑΠ που θα σηματοδοτήσει η μετάβαση από τον ΕΕΤΗΔΕ στον ΕΦΑΠ.  

Συνεπώς το πολιτικό βάρος που καλείται να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας 

συνίσταται και μόνο στην μεταβίβαση σε αυτήν ενός φόρου που ήδη έχει προσδιορίσει και 

θα έχει συλλέξει για παραπάνω από τρία χρόνια, εάν συνυπολογίσουμε και το 2014, η 

Κεντρική Διοίκηση. Το πολιτικό βάρος αυτό συνίσταται: (α) στην ενίσχυση της πολιτικής 

νομιμοποίησης του ΦΑΠ μια που πλέον και μετά την απαίτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

για τη μεταβίβαση του σε αυτήν,  δεν θα θεωρείται μόνο ή κυρίως απαίτηση της Τρόικας, 

αλλά ως απαραίτητο βήμα για τη δημοσιονομική αυτονομία και τελικά ωρίμανση του 

θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας και β) στην πολιτική ευθύνη για τον ανά 

δήμο προσδιορισμό και συλλογή του ΦΑΠ. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας βρίσκεται 

ακριβώς εκεί που βρίσκεται το Λονδίνο σήμερα, στο να ζητήσει δηλαδή την δημοσιονομικά 

ουδέτερη μεταβίβαση ενός φόρου από την Κεντρική Διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (η 

Δημαρχία του Λονδίνου υπέβαλλε αυτή την πρόταση του, μέσω της έκθεσης της 

προαναφερθείσας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που σύστησε, τον Μάιο του 2013). 

Επιπροσθέτως, η απόδοση του ΦΑΠ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να επιτρέψει 

πολιτικά και την ισομερή ανάληψη βαρών, μια που ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας, στον 



 
O Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και η Δημοσιονομική Αυτονομία των Δήμων 

Αντώνης Καμάρας, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης 

15 

βαθμό που θα καταβάλλει τον ΦΑΠ όχι στην Κεντρική Διοίκηση αλλά στους Δήμους που 

διοικητικά ανήκει δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί με την ίδια αποτελεσματικότητα την 

ιστορική του φορολογική ασυλία. 

Αυτό που μένει να αποφασισθεί είναι κατά πόσο ο προσδιορισμός του  ΦΑΠ, ως φόρου της 

τοπικής αυτοδιοίκησης θα συνοδευτεί από ανάλογη μείωση των ΚΑΠ  ή από την 

μεταβίβαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δημοσιονομικά ανάλογων αρμοδιοτήτων, ούτως 

ώστε η μεταβίβαση αυτή να είναι, και στην μία και στην άλλη περίπτωση, δημοσιονομικά 

ουδέτερη.   

Στο βαθμό που θα προκριθεί η δεύτερη λύση προτείνεται η μεταφορά στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και μάλιστα σε νέους μητροπολιτικούς δήμους, με την ανάλογη φοροδοτική 

βάση, σημαντικών λειτουργιών, όπως της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παιδείας. 

Κάτι τέτοιο θα ήταν συμβατό και με τη διαπίστωση της βιβλιογραφίας ότι δηλαδή ο ΦΑΠ, 

ως δύσκολος πολιτικά φόρος έχει νόημα να χρηματοδοτεί σε ανταποδοτική βάση 

εξαιρετικά δημοφιλείς λειτουργίες όπως η παιδεία. Εκεί που δεν μπορούν να 

δημιουργηθούν μητροπολιτικοί δήμοι, είτε οι Περιφέρειες μπορούν να διακρατήσουν 

μητροπολιτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης και του προσδιορισμού της συλλογής 

και της δαπάνης του ΦΑΠ, είτε οι μικρότερες πόλεις μπορούν να καλύψουν χαμηλότερου 

βεληνεκούς λειτουργίες με τον ΦΑΠ που αυτές θα ορίσουν και συλλέξουν, αποκτώντας 

νέες, δημοσιονομικά ανάλογες με την φορολογητέα ύλη του δικού τους ΦΑΠ, 

αρμοδιότητες.     

Η αντικατάσταση των ΚΑΠ από τον ΦΑΠ ως το κύριο έσοδο των Δήμων της χώρας επιτρέπει 

επίσης την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου ex post, και όχι ex ante, ιδίως στους μεγάλους 

Δήμους από τοπικά Ελεγκτικά Συνέδρια, η διοίκηση των οποίων θα ορίζεται από αυξημένη 

πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβουλίων. Το γεγονός ότι αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα 

ελέγχουν την χρηστή διαχείριση πόρων των δημοτών θα τους δώσει την απαραίτητη 

ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα.   Εξίσου σημαντική παράμετρος αποτελεί η 

δυνατότητα που θα έχουν να ασκήσουν την ελεγκτική λειτουργία με ένα σύγχρονο τρόπο 

που δεν θα επιβάλλει τεράστια διοικητικά κόστη στους ελεγχόμενους δήμους, θα 

απελευθερώσει διοικητικούς πόρους που ανέρχονται σήμερα σε διψήφια ποσοστά των 

διοικητικών δαπανών και που σπαταλούνται στην ικανοποίηση των κεντρικά 

κατευθυνόμενων ελέγχων μιας δύσπιστης, όσον αφορά την  διαχείριση των μεταβιβάσεων 

της από την Τοπική Αυτοδιοίκηση,  Κεντρικής Διοίκησης.  

Η μεταφορά του ΦΑΠ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  δύναται όμως και να  ενισχύσει τις 

τοπικές αναπτυξιακές συμμαχίες και να αναστρέψει τον έως τώρα προσανατολισμό των 

τοπικών συμμαχιών προς στην προσοδοθηρία από την Κεντρική Διοίκηση. Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και τοπικές κοινωνίες, θα έχουν κάθε κίνητρο να κινηθούν γύρω από τον 

άξονα αυτού του τοπικού πια δημοσιονομικού μέσου, αναζητώντας από κοινού των 

ενάρετο κύκλο δαπανών που θα τονώνουν την τοπική ανάπτυξη συνεπώς την τοπική 

φοροδοτική ικανότητα. Αυτός ο προσανατολισμός είναι απόλυτα αναγκαίος ούτως ή άλλως 

εάν λάβουμε υπόψη την τουλάχιστον μεσοπρόθεσμη αδυναμία της Κεντρικής Διοίκησης για 

μεταβιβάσεις από το κέντρο στην περιφέρεια.       
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Το συνολικό έσοδο που θα προκύψει, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες,  

εκτιμάται στα 2,9 δις ευρώ επί 3,8 δις καταλογιζόμενα εάν αποσυνδεθεί από το λογαριασμό 

της ΔΕΗ. Αυτό συνεπάγεται ότι ο ΦΑΠ στην Ελλάδα θα βρίσκεται πολύ κοντά  στον μέσο 

όρο των χωρών του ΟΟΣΑ όπου, όπως προαναφέραμε, είναι 1,6 % του ΑΕΠ. Ο υψηλός 

βαθμός ιδιοκτησίας (80% +)  σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν μεγαλύτερες εκπτώσεις 

στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα αλλά όχι τέτοιες εξαιρέσεις που θα αποδομήσουν 

την έννοια της ανταποδοτικότητας  στην συντριπτική πλειοψηφία του εκλογικού σώματος 

σε τοπικό επίπεδο. 

Όσον αφορά τώρα την επιστημονική συναίνεση, ότι δηλαδή ο ΦΑΠ ως φόρος της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ενισχύει την λογοδοσία σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να πούμε ότι η 

μεταβίβαση του από την Κεντρική Διοίκηση στους δήμους της χώρας θα έχει συνέπειες που 

ξεπερνούν κατά πολύ τον ίδιο τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   Συγκεκριμένα, είναι 

ένα μέτρο που θα συμβάλλει στην εδραίωση της συνείδησης του Έλληνα πολίτη- 

φορολογούμενου από τα κάτω προς τα πάνω. Σε κάθε ένα από  τους 328 δήμους της χώρας, 

από την Ήπειρο μέχρι τα Δωδεκάνησα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, θα σφυρηλατηθεί η 

έννοια της ανταποδοτικότητας μέσα από τον καθορισμό απτών βαρών και την μετατροπή 

τους σε εξίσου απτές ωφέλειες. Η σφυρηλάτηση μιας τέτοιας συνείδησης, από κάτω προς 

τα πάνω, είναι μια πολύ πιο στέρεα βάση, από την επιβολή από τα πάνω προς τα κάτω, και 

μάλιστα υπό το πρίσμα των σκληρών και άνισων διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές μας,  

για τη δημιουργία μιας κοινωνίας και πολιτείας που εμπνέεται από την κατανόηση και 

πεποίθηση ότι δεν μπορούν να υπάρξουν κοινοί στόχοι και συλλογικές επιτυχίες χωρίς 

κοινά βάρη και κοινή συνεισφορά.   

Επίλογος    

Η χώρα μας υπό την πίεση των πιστωτών της αλλά και των ίδιων των προσδοκιών της για 

την διάσωση ενός επαρκούς κράτους πρόνοιας, που όμως δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί 

πλέον από άνευ όρων μεταβιβάσεις από το εξωτερικό, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε 

από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, είναι καταδικασμένη να πετύχει στην αποστολή 

της διεύρυνσης της φορολογικής της βάσης.   

Αυτή η προσπάθεια της την εισαγάγει σε ένα προβληματισμό που μέχρι τώρα υπήρξε σε 

νηπιακό στάδιο. Ο προβληματισμός αυτό δεν εστιάζεται μόνος στο ύψος της φορολογίας 

αυτή καθαυτής αλλά στις σχέσεις που διαμορφώνουν την φορολογία.  Πως αντλούνται οι 

φόροι, πως δαπανούνται και τι είδους σχέσεις  δομούνται μεταξύ του κράτους και των 

πολιτών; Σε κοινωνίες περισσότερο εξελιγμένες και πετυχημένες από την Ελληνική, η 

φορολογία έχει αποσυνδεθεί από τα δημόσια αγαθά που χρηματοδοτεί λόγω της 

πολυπλοκότητας του σύγχρονου κράτους πρόνοιας. Και σε αυτές τις κοινωνίες μια 

σημαντική διέξοδος είναι η ευρύτερη υιοθέτηση της ανταποδοτικότητας και της 

επικουρικότητας για να ξεπερασθεί η αντίφαση μεταξύ ζήτησης για δημόσια αγαθά και της 

αντίστασης στην αύξηση των φορολογικών βαρών και να ενισχυθεί η νομιμοποίηση της 

φορολογικής διαδικασίας από κάτω προς τα πάνω.    
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Στην Ελλάδα το ίδιο ζήτημα τίθεται κάπως διαφορετικά. Πρώτη φορά βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι με την πραγματικότητα ότι το κράτος που θέλουμε κοστίζει πολύ περισσότερο 

από τα χρήματα που μέχρι τώρα ήμασταν διατεθειμένοι να του δώσουμε μέσω των φόρων 

μας. Ένα σημαντικός λόγος, εάν και όχι ο μόνος, αυτής μας της απροθυμίας υπήρξε η 

αναποτελεσματικότητα και η διαφθορά αυτού του κράτους, λιγότερο η συνθετότητα και 

πολυπλοκότητα του. Επιλέγοντας όμως τον ΦΑΠ ως τον βασικό φόρο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης μας δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε πολλά μικρά, τοπικά 

‘κράτη’  που θα είναι υπόλογα σε εμάς για την παραγωγή και διάθεση των δημόσιων 

αγαθών και υπηρεσιών που επιθυμούμε.   Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ελπίζουμε ότι 

θα αποκτήσουμε και την απαραίτητη συνείδηση και απαίτηση του φορολογούμενου που 

χρηματοδοτεί επαρκώς την ύπαρξη ενός σύγχρονου κεντρικού κράτους  - με ότι αυτό 

συνεπάγεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ένα τέτοιο κράτος και μόνο μπορεί να 

προσφέρει όπως η άμυνα και οι βασικές υποδομές.            

Προς αυτή την επιλογή συνηγορεί και η διαχρονική εμπειρία, που εξετάσαμε σε αυτό το 

υπόμνημα, του ΦΑΠ ως του κατεξοχήν φόρου της τοπικής αυτοδιοίκησης εξαιτίας ακριβώς 

αυτών των χαρακτηριστικών που έχει της ανταποδοτικότητας και επικουρικότητας. Είναι 

ένας φόρος που ορίζεται σε τοπικό επίπεδο και που χρηματοδοτεί αναβαθμίσεις που έχουν 

συγκεκριμένα χωρικά χαρακτηριστικά και που επηρεάζουν θετικά την αξία των 

φορολογούμενων ακινήτων. Αντίθετα και λόγω του πολιτικού κόστους και της έλλειψης 

απτής ανταποδοτικότητας, από το Κεντρικό Κράτος προς τον πολίτη, οι Κεντρικές Διοικήσεις 

των πλέον εξελιγμένων χωρών δεν βασίσθηκαν ποτέ επί μακρόν στον ΦΑΠ, υπήρξαν 

διατεθειμένες  να τον αποδώσουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και προτίμησαν άλλους 

φόρους για να χρηματοδοτήσουν τις δικές τους λειτουργίες, όπως του εισοδήματος, των  

κεφαλαιουχικών υπεραξιών και της εταιρικής κερδοφορίας.     
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Το Παρατηρητήριο της Κρίσης 

 

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στην  Ελλάδα, της σημαντικότερης  στην μεταπολεμική της 
ιστορία, αλλά και της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η ανάγκη δημιουργίας μιας πρωτοβουλίας για την 
σοβαρή και τεκμηριωμένη καταγραφή, μελέτη και ανάλυση τόσο της ελληνικής, όσο και της 
ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης καθίσταται επιτακτική. 

Την ανάγκη αυτή φιλοδοξεί να ικανοποιήσει το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Το Παρατηρητήριο για 
την Κρίση είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος για την Ευρωπαϊκή και Εξωτερική 
Πολιτική (ΕΛΙΑΜΕΠ) και λειτουργεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να καταστεί κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, έρευνας και 
διαλόγου για την ελληνική και την ευρωπαϊκή κρίση. Γνώμονας του είναι η σοβαρή και νηφάλια 
παρουσίαση έρευνας, παρεμβάσεων και πληροφοριών στην βάση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων 
και στοιχείων, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου του δημόσιου 
διαλόγου γύρω από την κρίση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Παρατηρητήριο για την Κρίση 
οργανώνει την δράση στην βάση τριών βασικών πυλώνων: 

o Την παροχή εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την αναβάθμιση της ικανότητας του μέσου πολίτη, ο 
οποίος δεν διαθέτει ειδικές οικονομικές γνώσεις, να κατανοήσει βασικές πτυχές της κρίσης. 

o Την παροχή σοβαρής, τεκμηριωμένης και κατά το δυνατό, ευρείας, όσον αφορά την 
θεματολογία αλλά και τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, πληροφόρησης για την κρίση. 

o Την παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο, τόσο μέσω της δημιουργίας ενός βήματος για την 
ελεύθερη διατύπωση διαφορετικών γνωμών και προτάσεων πολικής, όσο και με την παραγωγή 
και διάθεση στην δημόσια σφαίρα νέας, πρωτογενούς έρευνας γύρω από την κρίση. 

Η ομάδα του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι η εξής: 

Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου 

- Δημήτρης Κατσίκας, Λέκτορας υ.δ., Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία] 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

- Κυριάκος Φιλίνης, Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Πολιτική 
Οικονομία] 

Βοηθός Ερευνητή 

- Βρεττός Κωνσταντίνος, Υπ. Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
[Οικονομικά] 

Επιστημονικοί Συνεργάτες 

- Μαριάνθη Αναστασάτου, Οικονομολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Συμβούλιο Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων [Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση, Ανταγωνισμός, Διεθνές 
Εμπόριο] 

- Νίκος Χρυσολωράς, Δημοσιογράφος, Ανταποκριτής στα Ευρωπαϊκά Όργανα, Βρυξέλλες 

Ειδικός Σύμβουλος 

- Νίκος Κουτσιαράς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,[Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Απασχόληση και 
Πολιτική αγοράς εργασίας, Κοινωνική Πολιτική, ΟΝΕ και Μακροοικονομική Πολιτική] 
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