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Οι χαμηλές τιμές πώλησης και οι υψηλές μισθωτικές αποδόσεις που εμφανίζουν,
αναδεικνύουν τα εξοχικά στα ελληνικά νησιά ως τους καλύτερους επενδυτικούς
προορισμούς στην Μεσόγειο. Ταυτόχρονα η ολοένα και αυξανόμενη τουριστική κίνηση
εγγυάται ότι η αγορά δεύτερης κατοικίας στην Ελλάδα θα συνεχίσει την έντονη
δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Algean Property, η Μύκονος, η
Πάρος και η Σαντορίνη παραμένουν εδώ και τρία χρόνια οι περιοχές με τις καλύτερες
επιδόσεις στην αγορά δεύτερης κατοικίας ολόκληρης της Μεσογείου. Στην σχετική
κατάταξη ακολουθούν άλλες τέσσερις τοποθεσίες στην χώρα μας: Σκιάθος, Ρόδος,
Ελούντα και Πόρτο Χέλι.

Και όλα αυτά ενώ η Μεσόγειος αποκτά ολοένα και περισσότερους επισκέπτες λόγω της
φυσικής της ομορφιάς, του καλού κλίματος και την ποιότητας ζωής που έχει. Αυτό
φαίνεται και από την αυξανόμενη ζήτηση που παρουσιάζεται από επενδυτές από τις
ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Βόρεια Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι αναζητούν
σπίτια όχι μόνο ως εξοχικά αλλά και ως πηγές εισοδήματος από την ενοικίαση τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Algean, oι τιμές πώλησης παρέμειναν σταθερές σε σχέση
με την προηγούμενη χρονιά με εξαίρεση τις περιοχές που σημειώθηκαν τρομοκρατικά
χτυπήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Κάννες και η Νίκαια της Γαλλίας. Οι τιμές
ενοικίασης σημείωσαν μικρή πτώση, κυρίως στους ακριβότερους προορισμούς όπως η
Μαγιόρκα, η Σαρδηνία και το Σαιν-Τροπέ.

Στην Ελλάδα οι τιμές πώλησης παρέμειναν σταθερές, ενώ και οι τιμές ενοικίασης
παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω των πολύ καλών επιδόσεων του
τουριστικού τομέα. 

Δείτε στο Gallery τις τιμές πώλησης και ενοικίασης στα κυριότερα ελληνικά νησιά: 

Gallery
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