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Who we are
Αύξηση της τάξεως του 10% σε μόλις ένα χρόνο, ή 1.000 ευρώ/εβδομάδα, καταγράφουν τα ενοίκια των πολυτελών εξοχικών



κατοικιών στη Μύκονο, η αγορά της οποίας «αυτονομείται» όλο και περισσότερο από την υπόλοιπη χώρα, έχοντας πλέον
ξεκάθαρα διεθνή χαρακτήρα.
Αποτέλεσμα; Η μέση τιμή για την ενοικίαση μιας βίλας να φτάνει πλέον στα 11.500 ευρώ/εβδομάδα.
Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία σχετικής έρευνας της Algean Property, εταιρείας παροχής υπηρεσιών
ακινήτων, με έμφαση στα πολυτελή εξοχικά, το «Νησί των Ανέμων» παραμένει και φέτος στην κορυφή των
παραθεριστικών προορισμών της Μεσογείου, αναφορικά με τις προσφερόμενες αποδόσεις μιας τυπικής εξοχικής
κατοικίας πολυτελούς χαρακτήρα, καθώς με βάση την τιμή πώλησης και το προσφερόμενο μίσθωμα προκύπτει ετήσια
κεφαλαιακή απόδοση της τάξεως του 8,5%.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», η πρώτη τριάδα συμπληρώνεται από ακόμα δύο δημοφιλείς
παραθεριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα, καθώς οι αξίες τέτοιων ακινήτων στη χώρα μας είναι περισσότερο ελκυστικές
σε σχέση με παρόμοιες περιοχές στο εξωτερικό, τη στιγμή όμως που το ενοίκιο που μπορεί να εξασφαλίσει ένας
ιδιοκτήτης κινείται σε αντίστοιχο επίπεδο.
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Έτσι, στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Σαντορίνη με ετήσια απόδοση της τάξεως του 6,4%, ενώ στην τρίτη θέση συναντά κανείς
άλλο ένα δημοφιλές νησί των Κυκλάδων, την Πάρο, με προσφερόμενη απόδοση 6,3%.
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