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EΡΕΥΝΑ ALGEAN PROPERTY Ίλιγγος από τις υψηλές
αποδόσεις εξοχικών σε Μύκονο και Σαντορίνη
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Ίλιγγο προκαλούν οι
υψηλές τιμές και οι
αποδόσεις πολυτελών
εξοχικών κατοικιών στην
Ελλάδα σύμφωνα με τα
στοιχεία που
δημοσιοποίησε πρόσφατα
η  
εταιρεία συμβούλων
ακινήτων Algean Property,
βάση της έρευνας που
πραγματοποιεί κάθε χρόνο
και αφορούν τη Μεσόγειο. 
Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει η ανάλυση της
Algean, τα στοιχεία
βασίζονται με πάνω από

3.000 ιδιοκτησίες με μίνιμουμ 3 υπνοδωμάτια, ιδιωτική πισίνα και υψηλού επιπέδου
σχεδιασμό και εγκαταστάσεις, ενώ η μέση επιφάνεια είναι στα 250 τ.μ.. Για τον καθορισμό
των αποδόσεων έχει ληφθεί υπόψη μία περίοδος 12 εβδομάδων, ενώ οι τιμές μίσθωσης
δεν περιλαμβάνουν έξοδα και φόρους. 
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«Η ελληνική, πολυτελής εξοχική κατοικία συνεχίζει να είναι η πιο ελκυστική αγορά αυτή
την στιγμή στην αγορά της Μεσογείου, προσφέροντας τις υψηλότερες αποδόσεις για
τους επενδυτές που θα αποφασίσουν να τοποθετηθούν στην Ελλάδα. Η σταθεροποίηση
της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την διόρθωση στις τιμές των ακινήτων και
την προοπτική αύξησης των ενοικίων, δεδομένης και της ανόδου του τουρισμού οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι η αγορά θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά και στα επόμενα χρόνια»,
αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάλυση της Algean. 
 
Ετσι, στην περίπτωση της Μυκόνου οι τιμές μίσθωσης για το 2018, κατά μέσο όρο
διαμορφώνονται στα 11.500 ευρώ ανά εβδομάδα και οι τιμές πώλησης στα πέριξ των
6.500 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στη Σαντορίνη, η μίσθωση διαμορφώνεται κατά μέσο όρο κοντά
στα 8.000 ευρώ την εβδομάδα, προσφέροντας μία απόδοση κοντά στο 6,4%. Στην Πάρο
το αντίστοιχο ενοίκιο διαμορφώνεται για το 2018 στα 5.250 ευρώ την εβδομάδα, όσο και
στην Σκιάθο, ενώ στη Ρόδο στα 3.700 ευρώ με ένα ποσοστό απόδοσης κοντά στο 5,5%. 
 

 
Συνολικά, οι ελληνικοί προορισμοί προσφέρουν τις υψηλότερες αποδόσεις σε όλη τη Μεσόγειο,
με ολοένα περισσότερους ξένους επενδυτές να αγοράζουν εξοχικές κατοικίες είτε για ιδία χρήση
είτε ακόμη και για εκμίσθωση. Μύκονος, Σαντορίνη και Πάρος αποτελούν το τοπ 3 των
υψηλότερων αποδόσεων στη Μεσόγειο με ποσοστά που κυμαίνονται από 8,5%, το
υψηλότερο, για τη Μύκονο έως 6,3% για την Πάρο, αφήνοντας πίσω γνωστούς,
δημοφιλείς προορισμούς στην Κυανή Ακτή όπως τη Νίκαια, το Σεν Τροπέ ή ακόμη η
Ιμπιζα και και η Μαρμπέγια. 
Τυνησία και Δαλματικές ακτές βρίσκονται επίσης μπροστά σε αποδόσεις με ποσοστά από 5%
εώς 6% ωστόσο οι ελληνικοί προορισμοί κυριαρχούν στη Μεσόγειο, αφού στην πρώτη δεκάδα
βρίσκονται ακόμη η Σκιάθος, η Ρόδος, το Πόρτο Χέλι, η Ελούντα και η Χαλκιδική. 
Στο τοπ 10 των υψηλότερων αποδόσεων με βάση τις τιμές πώλησης και μισθώσεων για τους
επενδυτές ακινήτων περιλαμβάνεται στην τέταρτη θέση η Τυνησία με ένα ποσοστό 6%
απόδοσης και τιμές πώλησης μόλις στα 1.000 ευρώ ανά τ.μ. την ίδια στιγμή που η μίσθωση με
την εβδομάδα διαμορφώνεται στα 1.250 ευρώ. 
 
Το τοπ 10 μονοπωλούν μεν οι ελληνικοί προορισμοί, ωστόσο στην 8η θέση βρίσκονται οι
Δαλματικές Ακτές με ποσοστό απόδοσης 5,1%, μέση τιμή πώλησης στα 4.500 ευρώ ανά τ.μ. και
μέση τιμή μίσθωσης με την εβδομάδα στα 4.750 ευρώ. Χαμηλότερα στην κατάταξη, στην 9η και
10η θέση βρίσκονται δύο ακόμη ελληνικοί προορισμοί η Ελούντα με τιμή πώλησης ανά τ.μ. στα
5.500 ευρώ και τιμή ενοικίου με την εβδομάδα επίσης στα 5.500 ευρώ, ενώ στη Χαλκιδική οι
τιμές πέφτουν στα 4.250 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στα ίδια επίπεδα είναι και η τιμή μίσθωσης με την
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εβδομάδα. 
 

 
Στη 16η θέση και 17η θέση από πλευράς αποδόσεων βρίσκονται, λόγω των υψηλότερων τιμών
πώλησης η Μαρμπέγια και η Ιμπιζα, ενώ το Σεν Τροπέ με μία τιμή πώλησης στα 16.500 ευρώ
ανά τ.μ. (!) και μέσο ενοίκιο στα 13.000 ευρώ ανά εβδομάδα το 2018 προσφέρει μία απόδοση
στο 3,8%. Ακόμη χαμηλότερα, στο νούμερο 22, βρίσκεται η Μαγιόρκα, όπου η μέση τιμή
πώλησης ανά τ.μ. είναι στα 9.000 ευρώ, η μίσθωση είναι στα 6.500 ευρώ την εβδομάδα και η
απόδοση στο 3,5%. 
Δείτε τον πίνακα 
 

 
 
πηγή

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ:
Ένοχος χωρίς ελαφρυντικά ο
δολοφόνος της Δώρας Ζέμπερη 
Την ενοχή του 58χρονου

κατηγορούμενου Μανώλη Σοροπίδη για... 

Φρίκη στη Βραζιλία: Δολοφόνος
εκτελεί δικηγόρο μπροστά στην
ανήλικη κόρη του [video] 
Την άγρια δολοφονία ενός δικηγόρου

μπροστά στα μάτια της... 

ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΜΕΝΤΖΟΥ Ποιος έκανε στάχτη
τον δάσκαλο στο Αγρίνιο 
Δίωξη σε γυναίκα από το συγγενικό του

περιβάλλον για... 

Το τέλειο έγκλημα: Η λεπτομέρεια που
πρόδωσε τον δολοφόνο της
Αγγελικής Μακρή 
Ο ντετέκτιβ Παύλος Στεργίου δεν

μπορούσε να ησυχάσει. Ο... 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΚΟΙΤΑΣ ΡΕ;Ξυλοκοπήθηκε ο
15χρονος λίγες ημέρες πριν
αυτοκτονήσει 
Σοκάρει η υπόθεση αυτοκτονίας του

15χρονου μαθητή από την... 

Ο Σταύρος Περουκίδης συνελήφθη
στην Καλλιθέα Τσάκωσαν τον «Mr
κόκα» 
Θεωρείται ο εγκέφαλος της σπείρας που

«τάιζε» με άσπρη... 

Εκτελέστηκε με απόλυτη μυστικότητα
σήμερα το πρωί,ο μακελάρης του
μετρό στο Τόκιο το 1995 
Ο γκουρού της σέκτας Ομ Σινρικιό, ο

Σόκο Ασαχάρα, που είχε... 

Βασανιστικό τέλος για θανατοποινίτη
– Ούρλιαζε: «Καίγομαι, πονάω» 
Με θανατηφόρο ένεση εκτελέστηκε ένας
σίριαλ κίλλερ στο... 

Βρετανός δύτης τα λέει «έξω από τα
δόντια» στον Ε.Μάσκ - «Βάλε το
υποβρύχιό σου εκεί που πονάει»
Βρετανός δύτης που συνέβαλε στην
διάσωση των 12 νεαρών

ποδοσφαιριστών και του προπονητή τους από το
πλημμυρισμένο σπήλαιο στην

Ανείπωτη θλίψη για τον χαμό του
Σωκράτη Κόκκαλη Jr – Στην Αθήνα ο
Σωκράτης και η Ελένη Κόκκαλη
Ανείπωτη θλίψη σε συγγενείς, φίλους
και γνωστούς, αλλά και στον

επιχειρηματικό χώρο της χώρας, έχει προκαλέσει η
είδηση του αναπάντεχου θ...

Εγκληματικότητα
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