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Χρυσές πωλούνται οι ελληνικές βίλες στο εξωτερικό
(pics)

Για άλλη μια καλή χρονιά ετοιμάζονται οι μεσίτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά
πολυτελών κατοικιών της χώρας μας. Καθώς μπαίνουμε στην καλοκαιρινή σεζόν ολοένα
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και πληθαίνουν οι κρούσεις από το εξωτερικό για εξοχικές κατοικίες με το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε βίλες που έχουν όλο το «πακέτο»: Τρία με τέσσερα
υπνοδωμάτια, πισίνα, πρόσβαση στη θάλασσα και θέα.  

Μια ματιά στις ιστοσελίδες των διεθνών μεσιτικών γραφείων που ειδικεύονται στις
πολυτελείς κατοικίες είναι ενδεικτική. Περισσότερες από 300 αγγελίες πολυτελών
κατοικιών στην Ελλάδα βρίσκονται αυτή την στιγμή στις ιστοσελίδες των μεγαλύτερων
μεσιτικών οίκων, ενώ εκατοντάδες είναι σύμφωνα με πληροφορίες τα ακίνητα τα οποία
δεν εμφανίζονται ποτέ σε αγγελίες αλλά βρίσκονται στις λίστες των εν λόγω γραφείων
και παρουσιάζονται αποκλειστικά στις καλύτερους πελάτες τους.

Τα θετικά της Ελλάδας…

Οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα το 2017
κατέγραψε αύξηση της τάξης 70% σε σχέση με το 2016 και η τάση αυτή αναμένεται να
συνεχιστεί και φέτος, καθώς το «μείγμα» που προσφέρει η χώρα είναι ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό: Οι τιμές είναι ιδιαίτερα φθηνές σε σχέση με τους άμεσους
ανταγωνιστές μας, το κλίμα είναι ιδανικό, είμαστε πιο κοντά σε Μέση Ανατολή και Ασία
από άλλους μεσογειακούς προορισμούς. Ευνοϊκά λειτουργεί και το ότι η Ελλάδα
εμφανίζεται ως μια πηγή σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Θετικά επιδρά στη ζήτηση ειδικά από χώρες της Μ. Ανατολής και την Κίνα και το
πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα, το οποίο παρέχει άδεια διαμονής σε πολίτες χωρών εκτός
ΕΕ με την αγορά ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Enterprise Greece το 2017 δόθηκαν 1011 άδειες παραμονής. Νούμερο το οποίο από μόνο
του μπορεί να μην είναι εντυπωσιακό αλλά δείχνει μια έντονη αύξηση αν αναλογιστεί
κανείς πως οι άδειες που δόθηκαν πέρσι είναι σχεδόν όσες δόθηκαν την τριετία 2013-
2016. Οι περισσότερες άδειες παραμονής μέσω του προγράμματος Χρυσή Βίζα έχουν
δοθεί σε Κινέζους (1.011 άδειες) και ακολουθούν οι Ρώσοι (395) και οι Τούρκοι (222).

Πέρα όμως από τους αγοραστές που απλά αναζητούν μια δεύτερη κατοικία για τις
διακοπές τους, τα ελληνικά εξοχικά παρουσιάζουν και επενδυτικό ενδιαφέρον.
Σύμφωνα με ανάλυση της Algean Property οι βίλες στη Μύκονο και τη Σαντορίνη
αποτελούν την καλύτερη επένδυση στον κλάδο της εξοχικής κατοικίας στη Μεσόγειο.
Στη Μύκονο η μέση τιμή πώλησης μιας βίλας φθάνει τα 6.000 ευρώ το τετραγωνικό
μέτρο, ενώ η μέση τιμή ενοικίασης μιας βίλας για μια εβδομάδα φθάνει τα 10.500 ευρώ,
το οποίο οδηγεί σε μικτή απόδοση (yield) 8,4%. Αντίστοιχα στη Σαντορίνη, η μέση τιμή
πώλησης παραμένει στα 6.000 ευρώ το τετραγωνικό ενώ η μέση τιμή ενοικίασης φθάνει
τα 8.000 ευρώ την εβδομάδα, με μικτή απόδοση 6,4%. Οι αποδόσεις των ελληνικών
νησιών παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τους βασικούς ανταγωνιστικούς
προορισμούς όπως η Νίκαια της Γαλλίας (απόδοση 4,2%), η Ίμπιζα (3,8%) και τα παράλια
της Μικράς Ασίας (απόδοση 2,4%).

… και τα αρνητικά



Μεσίτες που ειδικεύονται στην πώληση ακινήτων σε ξένους αναφέρουν δύο βασικά
προβλήματα που λειτουργούν ανασταλτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων.

Το πρώτο είναι η γραφειοκρατία, η οποία δυσχεραίνει πολλές φορές μια αγοραπωλησία
καθώς έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται συχνά στη χώρα μας σε άλλες
χώρες δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Αυτό είναι πιο έντονο κυρίως σε περιπτώσεις
αγοραστών από την Μέση Ανατολή. Το δεύτερο είναι η έλλειψη υποδομών που
παρατηρείται σε πολλές περιοχές της χώρας, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται και στο
επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Η έλλειψη επενδύσεων λόγω της κρίσης
έχει ως αποτέλεσμα πολλές υποστηρικτικές υποδομές να είναι απαρχαιωμένες και σε
κακή κατάσταση.

Σύμφωνα με τους μεσίτες η φορολογία δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Και αυτό
αφενός διότι ο φόρος μεταβίβασης του 3% είναι αρκετά χαμηλός σε σχέση με άλλες
χώρες-τουριστικούς προορισμούς και αφετέρου γιατί ο ΕΝΦΙΑ δεν είναι αρκετά υψηλός
για να αποτελέσει ουσιαστικό πρόβλημα για κάποιον που δίνει 1 εκατ. ευρώ για να
αγοράσει εξοχική κατοικία.  

Δείτε μερικά από τα ακίνητα που πωλούνται από ξένα μεσιτικά γραφεία στην Ελλάδα
στο Gallery:
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Στο σφυρί τέσσερα ακίνητα του Μπάμπη Βωβού – Ποιοι  τα αγόρασαν
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Ποιοι αγοράζουν εξοχικά στην Χαλκιδική – Πόσο κοστίζουν
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Μπαράζ επενδύσεων από την Εθνική Πανγαία – Πού στοχεύει

Αυτές είναι οι τηλεοπτικές
σειρές που κάνουν πρεμιέρα
την άνοιξη (vids)

Μία νεαρή ξόδεψε 500,000
δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ
Καρντάσιαν (pics)
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10 μουσεία που πρέπει να
επισκεφθούν όλοι οι λάτρεις
του φαγητού (pics & vids)

Σε ποιους νομούς κυκλοφορούν
οι πιο «γκαζιάρηδες» οδηγοί;

O Άκης γιορτάζει ένα χρόνο
Kitchen Lab και σου κάνει τα
καλύτερα δώρα

Ακούστε τον ύμνο της F1 (vid)

Στην αρχαία Ελλάδα το νέο
«Assassin’s Creed»! (pics & vid)

Αυτές είναι οι 10 πιο βίαιες
πόλεις του κόσμου (pics)



Ένα από τα πιο Όμορφα Χωριά
της Ελλάδας που Θυμίζει Κάτι
από Ιταλία!

Δίνει «ρέστα» ο Άκης: Σαλάτα
με... Ελληνική σημαία! (pics)

Κι όμως, Αυτό Είναι το πιο
Δημοφιλές Τοστ στο Pinterest!

Σοκαριστικά επικίνδυνα τα
αυτοκίνητα πριν το 2002 (vids)
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Συστάσεις Λαγκάρντ για Eυρωζώνη με άρωμα Ελλάδος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χανς Φάιλμπριφ: Σε ενισχυμένη εποπτεία η Ελλάδα μετά το
πρόγραμμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συμβάσεις που προβλέπουν αυξήσεις μισθών στον
ιδιωτικό τομέα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H μπάλα στους Σκοπιανούς, φθίνει το momentum
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Villa in Petra

£339 avg/night

See all rentals

Villa in Pollença District

£306 avg/night

See all rentals

Ads by homeaway.co.uk

Τελευταίες Ειδήσεις

ΟΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

09:47

09:44

09:33

09:20

08:59

08:30

08:14

07:45

ΕΛΛAΔΑ

Hurriyet: Σε άθλιες συνθήκες οι «κατάδικοι της Μόριας»

ΚΟΣΜΟΣ

Απέλαση Ρώσων διπλωματών εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ

ΕΛΛAΔΑ

Μποτιλιάρισμα σε δρόμους της Αθήνας λόγω τροχαίων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Ξεκινά το Περιφερειακό Παραγωγικό Συνέδριο 

ΕΛΛAΔΑ

Καιρός: Λασποβροχές και αφρικανική σκόνη τη Δευτέρα

ΕΛΛAΔΑ

Σε άλλες έξι Περιφέρειες από σήμερα το Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 

ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ - Δεν αναφέρθηκαν θύματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χ Φά λ Σ έ ί Ελλάδ ά ό
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Τιμές Μετοχών

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Πληροφορία με 15λεπτη καθυστέρηση
powered by InBroker

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ. ΜΕΤ.%

 
 

Εισάγετε το Σύμβολο Μετοχής

ΑΝΔΡΟ 22,000 0,00 0,00

ΑΝΕΚ 0,092 0,00 1,67

ΑΝΕΜΟΣ 1,735 0,02 0,87

ΑΝΕΠ 0,083 0,00 0,00

ΑΝΕΠΟ 0,091 0,00 0,00

ΑΡΑΙΓ 9,060 -0,13 -1,41

ΑΣΚΟ 2,020 -0,12 -5,61

ΑΣΤΑΚ 6,450 0,15 2,38

ΑΤΕΚ 0,500 0,00 0,00

ΑΤΤ 0,031 0,00 1,95

ΑΤΤΙΚ 0,012 0,00 0,00

ΑΤΤΙΚΑ 1,600 0,02 1,27

ΑΧΟΝ 0,058 0,00 0,00

ΒΑΛΚ 0,190 0,00 0,00

ΒΑΡΓ 0,069 0,00 0,00

ΒΑΡΝΗ 0 045 0 00 0 00
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Popular Shares Commodities Indices

Instrument Bid Ask Change

EUR/USD 1.23625 1.23635 0.08%

USD/JPY 105.040 105.070 0.32%

GBP/USD 1.41615 1.41635 0.20%

USD/CHF 0.94845 0.94875 0.14%

GBP/JPY 148.755 148.795 0.52%

EUR/JPY 129.855 129.895 0.40%

EUR/GBP 0.87280 0.87310 -0.13%

USD/CAD 1.28550 1.28580 -0.29%

Forex

Semeli Hotel Mykonos
Book now for Summer 2018 & Get
Special Rates on all Room Types
Plus Free Car Rental.

Πιο διαβασμένα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η «ναυαρχίδα» της Huawei έχει κάμερα 40 megapixel

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ιστορία!

ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Χόκινγκ: 16 ατάκες του που θα μείνουν στην ιστορία

ΚΟΣΜΟΣ

Αύξηση 1.150% πήραν τα παιδιά του «Stranger Things» (pics)

ΕΜΠΟΡΙΟ

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που κατακτούν τον κόσμο

ΕΛΛAΔΑ

Όλη η αλήθεια για τα δημόσια έργα στην Ελλάδα

http://www.insider.gr/epiheiriseis/tehnologia
http://www.insider.gr/epiheiriseis/tehnologia/79489/i-nayarhida-tis-huawei-ehei-kamera-40-megapixel
http://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia
http://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/79459/aytos-einai-o-pio-ploysios-anthropos-stin-istoria
http://www.insider.gr/eidiseis/kosmos
http://www.insider.gr/eidiseis/kosmos/79082/stiven-hokingk-16-atakes-toy-poy-tha-meinoyn-stin-istoria
http://www.insider.gr/eidiseis/kosmos
http://www.insider.gr/eidiseis/kosmos/79096/ayxisi-1150-piran-ta-paidia-toy-stranger-things-pics
http://www.insider.gr/epiheiriseis/emporio
http://www.insider.gr/epiheiriseis/emporio/79370/oi-ellinikes-epiheiriseis-poy-kataktoyn-ton-kosmo
http://www.insider.gr/eidiseis/ellada
http://www.insider.gr/eidiseis/ellada/79339/oli-i-alitheia-gia-ta-dimosia-erga-stin-ellada
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