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ΔΕΙΚΤΕΣ
Ήπια ανοδική τάση, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η ζήτηση για
εξοχική κατοικία στην περιοχή του Ιονίου κυρίως λόγω της ενίσχυσης
των βασικών τουριστικών στοιχείων στην περιοχή σύμφωνα με την
τελευταία ανάλυση της εταιρείας συμβούλων Algean Properties.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Solum Property
Solutions

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι μέσες μικτές αποδόσεις των εξοχικών
κατοικιών στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά για το 2019 σημείωσαν
αύξηση + 7,0%, + 8,3% και + 9,7%, που ανήλθαν σε 4,6%, 3,9% και 4,5%
αντίστοιχα. Για τη Λευκάδα, η αντίστοιχη ακαθάριστη μέση απόδοση ήταν
εντυπωσιακή + 4,9%, σε ονομαστικές τιμές, ωστόσο, οι τιμές και οι τιμές ενοικίασης
είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις άλλες κύριες αγορές της περιοχής.

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας από το 2013 παρατηρείται μια ήπια αύξηση
στο τομέα των κατασκευών καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για εξοχική κατοικία στην
περιοχή δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης νέων ακινήτων που θα
ανταποκρίνονταν στις σύγχρονες ανάγκες του αγοραστή ακολουθώντας μια
περιόδο πενταετούς κρίσης (2008-2013) με αρνητική ανάπτυξη.

IBI Group

Savills
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ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΙΚΕ
Εκτιμητές-Μηχανικοί ΕΛΛΑΔΑ

Το οικιστικό απόθεμα στην περιοχή αποτελείται κυρίως από ιδιωτικές, ανεξάρτητες
μονάδες. Η παρουσία οικιστικών συγκροτημάτων είναι σήμερα σχετικά μικρή, με
τις υπάρχουσες μονάδες να αποτελούνται συνήθως από 2 - 3 κατοικίες το πολύ.

ΕΤΑΔ A.E.
Eταιρεία του Δημοσίου ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι αγοράζουν

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες
Οι δυνητικοί
αγοραστές αναζητούν κυρίως 2-3 υπνοδωματίων με θέα και κοντά στη
μας συμφωνείτε στη χρήση των
θάλασσα.
Ο μέσος προϋπολογισμός των εξοχικών κατοικιών κυμαίνεται μεταξύ
cookies.
500.000 και 700.000
ευρώ. Μέχρι πρόσφατα, οι αγοραστές ήταν ως επί το
περισσότερα
πλείστον συνταξιούχοι ζευγάρια που αναζητούσαν μικρά σπίτια με κήπους χωρίς
πολυτελείς ανέσεις.
Ωστόσο, η ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης αγοράς ενοικίασης
Αποδοχή
στο Ιόνιο πέλαγος προσέλκυσε αγοραστές οι οποίοι, αντιλαμβανόμενοι το
αναπτυσσόμενο δυναμικό της περιοχής, αγόραζαν ακίνητα για επενδυτικούς
σκοπούς, δίνοντας μια νέα διάσταση και προοπτική στην οικονομία της περιοχής.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
H C&W PROPRIUS Best Real Estate Firm στην
Ελλάδα
Είσοδος της Pepper στην ελληνική αγορά μέσω
εξαγοράς της NAI Hellas

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των νεόκτιστων ακινήτων παρουσίασε μεσοσταθμική
αυξηση (CAGR) 15%, ενώ για το 2018 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του όγκου των
οικοδομικών εργασιών έφθασε + 45% σε σύγκριση με το 2017.

Η περιοχή του Ιονίου προσελκύει κυρίως αγοραστές από το Ηνωμένο Βασίλειο, την
Ιταλία, τη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, Φινλανδία). Τα
τελευταία χρόνια, οι αγοραστές της Ρωσίας και της Μέσης Ανατολής
ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για την Κέρκυρα και, σε μικρότερο βαθμό, για τα
Όροι
χρήσης
υπόλοιπα
νησιά.
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Γιάννης
Δασκαλάκης
Δ/νων εταίρος
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ

Antulio Richetta
Διευθυντής IBI Group

Πιο κοντά στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο οι αποδόσεις
για επαγγελματικά ακίνητα
Η NAI Hellas ψηφίστηκε ως Best Real Estate Advisor
στην Ελλάδα για το 2017
NAI Cyprus, το καινούργιο μέλος του δικτύου στην
Κύπρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στο ΔΣ Πειραιά το Master Plan του ΟΛΠ
Νέα θαλάσσια ρύπανση κοντά στη Μύκονο
Το 2020 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στα Γιάννενα
Iστορικό ρεκόρ κερδοφορίας για τα Ελληνικά Πετρέλαια
Πωλητήριο στο εντυπωσιακό κάστρο διάσημου αρχιτέκτονα
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