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Της Στεφανίας Σούκη

Θεωρείται ο ακριβότερος προορισµός στην Ελλάδα, ένας από τους δηµοφιλέστερους στη
Νότια Ευρώπη και προσφέρει αυτή την στιγµή, µακράν, τις υψηλότερες αποδόσεις στην
Ελλάδα και τη Μεσόγειο στον τοµέα της κατοικίας.

Με τις τιµές πώλησης να κυµαίνονται κατά µέσο όρο µεταξύ 5.500- 7.500 ευρώ και τα 10.000
ευρώ ανά τ.µ. όταν πρόκειται για καινούργιες κατασκευές και τη µέση τιµή µίσθωσης ανά
εβδοµάδα να αντιστοιχεί στα 11.500 ευρώ, φθάνοντας ακόµη και τα 30.000 ευρώ, όταν
πρόκειται για υπερπολυτελείς κατοικίες, η Μύκονος προσελκύει και θα συνεχίσει να
προσελκύει ιδιώτες αλλά και θεσµικούς επενδυτές που σπεύδουν να αξιοποιήσουν τις υψηλές
αποδόσεις.
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Τα στοιχεία επικαλείται η τελευταία ανάλυση της εταιρείας συµβούλων ακινήτων Algean
Property, σύµφωνα µε την οποία, όσον αφορά τη ζήτηση από τους ξένους αγοραστές, πέραν
των πιο …παροδοσιακών αγοραστών και ιδιοκτητών πλέον από την Μεγάλη Βρετανία, τη
Γαλλία, την Ιταλία και τη Μέση Ανατολή, υπάρχει το τελευταίο διάστηµα αξιοσηµείωτο
ενδιαφέρον από Τούρκους αγοραστές, που αναζητούν ένα πιο ασφαλές λιµάνι για τα
κεφάλαιά τους, προκειµένου να αντιµετωπίσουν την αβεβαιότητα στη χώρα τους. Επιπλέον,
υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον και από θεσµικά κεφάλαια που σπεύδουν να
εκµεταλλευθούν τη συγκυρία, προσβλέποντας σε µελλοντικές αποδόσεις. Εξ’ ού και -πέραν
των γνωστών ζητήσεων για κατοικίες πισίνα και θέα ή εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα- οι
αγοραστές που ψάχνουν τώρα να αγοράσουν ακίνητα στο νησί ενδιαφέρονται και για το
επιπλέον εισόδηµα που µπορεί να τους εξασφαλίσει µία βίλλα από την ενοικίασή της µέσα
στο έτος. «Με τις αυξήσεις στις τιµές ενοικίασης, οι αποδόσεις πολυτελών εξοχικών κατοικιών
στη Μύκονο έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζοντας τον τοµέα ως
µια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Με βάση τα νούµερα που συγκέντρωσαν οι αναλυτές της Algean, οι ακαθάριστες αποδόσεις
για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών στη Μύκονο την περίοδο 2015- 2018 έφθασαν το
14,8%, οι υψηλότερες µακράν στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο γενικότερα.

Η µελέτη της Algean κάνει ιδιαίτερα αναφορά στους διεθνείς επισκέπτες του νησιού που
έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας από το 79,1% επί του συνόλου που
αναλογούσε παλιότερα στους ξένους (20,9% για τους Ελληνες) στο 90,8% και 9,2%
αντίστοιχα, ενώ στις σηµαντικές εξελίξεις για το νησί και την άφιξη ξένων επισκεπτών, ειδικά
την τελευταία χρονιά, είναι και η έλευση της Qatar Airways µε απευθείας πτήση από το
Ντουµπάι. Δεδοµένου ότι «οι διεθνείς αφίξεις τα επόµενα χρόνια πρόκειται να αυξηθούν, θα
πρέπει να δοθεί περαιτέρω έµφαση στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στο νησί,
παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες. Η είσοδος εταιρειών στο
ξενοδοχειακό δυναµικό της Μυκόνου µε καινοτόµα προϊόντα, η έλευση µεγάλων ξένων
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brands και φυσικά η βελτίωση των υποδοµών του νησιού αποτελούν το «κλειδί» για την
επιτυχία του προορισµού τα επόµενα χρόνια».

To 2016, το νησί είχε αύξηση της τάξεως του 9,4% όσον αφορά τις διεθνείς αφίξεις στο
αεροδρόµιο, µε 302 χιλ. ξένους επισκέπτες και το 2017 υπήρξε περαιτέρω άνοδος κατά
14,8%, φθάνοντας τις 346 χιλ., ενώ τα προκαταρκτικά στοιχεία για το τρέχον έτος
παραπέµπουν σε ένα νούµερο κοντά στις 450 χιλ. αφίξεις. Σηµαντική, διψήφια αύξηση
υπήρξε και στα νούµερα της ακτοπλοϊας κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας µε ένα
σύνολο 704 χιλ. αφίξεων το 2017 από 460 χιλ. το 2013.

Τώρα, σε συνέχεια της συνεχούς ανόδου και της ανάπτυξης του νησιού, η β’ κατοικία στη
Μύκονο έχει µετεξελιχθεί σε ένα υπολογίσιµο επενδυτικό προϊόν για τους ξένους επενδυτές,
µε αύξηση του όγκου των πωλήσεων στην τελευταία διετία. Η συνολική προσφορά σε
εξοχικές κατοικίες στο νησί δεν έχει αλλάξει σηµαντικά µε το στοκ να φθάνει κοντά στις 1.500
κατοικίες, ενώ νέες βίλες περιλαµβάνουν και οι νέες πολυτελείς ξενοδοχειακές µονάδες που
έχουν δροµολογηθεί στον δηµοφιλέστερο ελληνικό προορισµό.

Το µέσο budget που διαθέτουν για αγορά οι ιδιώτες αγοραστές για µία βίλα στο νησί
κυµαίνεται µεταξύ 800 χιλ. ευρώ και 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι θεσµικοί ζητούν περισσότερα
ακίνητα, ηµιτελή ή ακίνητα που συνδέονται µε µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Οι τιµές για
κατοικίες, µετά και την άνοδο των τελευταίων ετών, κυµαίνονται κατά µέσο όρο, όπως
προαναφέρθηκε, µεταξύ 5.500- 7.500 ευρώ ανά τ.µ., χωρίς να αποκλείονται και χαµηλότερες
τιµές όταν πρόκειται για ευκαιρίες, ενώ η ενοικίαση των ιδιωτικών κατοικιών κυµαίνεται κατά
µέσο όρο στα πέριξ τω 11.500 ευρώ την εβδοµάδα, µε ορισµένες βίλλες να µισθώνονται και
πάνω από 30.000 ευρώ την εβδοµάδα. Οι τιµές µέσα στα πολυτελή ξενοδοχειακά
συγκροτήµατα του νησιού είναι κατά µέσο όρο µεταξύ 2000 και 4000 ευρώ την ηµέρα.

Ειδικά όσον αφορά τον ξενοδοχειακό τοµέα, το δυναµικό του νησιού, όπως αναφέρεται στη
µελέτη, αντιστοιχεί σε 186 καταλύµατα, 6.272 δωµάτια και 12.670 κλίνες, ενώ ειδικά για την
κατηγορία των 5 αστέρων, υπήρξε αύξηση κατά 55,5% την τελευταία διετία µε 42 µονάδες
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Μύκονος

και βαίνουν αυξανόµενες. Το ποσοστό των διαθέσιµων δωµατίων στην κατηγορία των 5
αστέρων αυξήθηκε κατά 34,6%, φθάνοντας το 36,5% επί του συνόλου των δωµατίων του
νησιού. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, όπως επισηµαίνουν οι αναλυτές της Algean, το
ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχείων 5 αστέρων στη Μύκονο κυµαίνεται κατά µέσο όρο
µεταξύ 70% -90% σε εποχιακή βάση και 40% -50% σε ετήσια βάση, ενώ ως προς τη µέση
ηµερήσια τιµή (ADR) για ξενοδοχεία 4 αστέρων και 5 αστέρων υπερβαίνει τα € 400, ενώ για
τα 5 αστέρων µόνο, η τιµή είναι πάνω από 800 ευρώ.
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