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Τη φούσκα των τελευταίων 15 ετών στην κτηµαταγορά και την ηχηρή κατάρρευση 
των ακινήτων, περιγράφουν τα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν στην ηµερίδα του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµητικής. 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία: 
 
1. Οι αγοραπωλησίες, εκτιµά η Εθνική, κυµαίνονται το 2013 µεταξύ 5.000-10.000. 
 
2. Το 2005 είχαν εκδοθεί οικοδοµικές άδειες που αντιστοιχούσαν σε 22.790.870 τ.µ. 
Σε όλη τη χώρα. Το 2013 οι άδειες αντιστοιχούσαν σε µόλις 1.805.741 τ.µ. και είναι 
το 7,9% της δραστηριότητας σε σύγκριση µε το 2005. Στην Αττική πριν 9 χρόνια 
είχαν εκδοθεί άδειες για 7.096789 τ.µ. Και πέρυσι µόλις 334.279 τ.µ. ή το 4,7% σε 
σύγκριση µε το 2005. 
 
3. Η µεσοσταθµική µείωση τιµών από την αρχή της κρίσης είναι της τάξης του 30%-
35% αλλά στις πολύ ακριβές περιοχές (λόγω φορολόγησης) και στις πολύ φθηνές 
κατοικίες (λόγω ανυπαρξίας αγοραστών) η πτώση φτάνει το 50%.  
 
4. Το στοκ της αγοράς κυµαίνεται στα επίπεδα των 250-270 χιλιάδων σπιτιών, 
σύµφωνα µε έρευνα της Eurobank.  
 
5. H αύξηση των πραγµατικών αξιών των ακινήτων 1989-2013 ήταν 17% και σε 
ονοµαστικές τιµές 400%. Η µέση ετήσια απόδοση ήταν 0,7% ενώ η µέση ετήσια 
ονοµαστική απόδοση 7%. Την ίδια περίοδο το πραγµατικό ΑΕΠ αυξήθκε 23% ή 
0,9% ανά έτος. Τέλος, το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών αυξήθηκε 35% η 
1,3% το χρόνο. 
 
6. Σε ότι αφορά την αθρόα χρηµατοδότηση από τις τράπεζες που έφερε και την 
έκρηξη στον κλάδο, το διάστηµα 1989-2013 η αξία των υπολειπόµενων στεγαστικών 
δανείων αυξήθηκε 3.741%. 
 
7. Σε έρευνα της ΤτΕ που παρουσιάστηκε στην ηµερίδα τονίστηκε ότι από το σύνολο 
της χρηµατοδότησης που έχει δοθεί από τις τράπεζες το 42% (100,1 δισ. ευρώ) αφορά 
στα νοικοκυριά. Το 70,4% είναι στεγαστικά δάνεια, τ 28,2% καταναλωτικά. 
 
8. Το 2013 µόλις το 17% των συναλλαγών αγοράς κατοικίας έγινε µε δάνειο όταν το 
2009 ήταν στο 82%. Οι τράπεζες δίνουν µόλις το 35% της συνολικής αξίας του 
ακινήτου έναντι 70% στις αρχές του 2009. 
 
Αναφορικά µε την πορεία της αγοράς στην Αττική, καταγράφονται πωλήσεις κάτω 
από την αντικειµενική αξία στο δήµο Αθηναίων και τα βόρεια προάστια. 
Συγκεκριµένα, οι αντικειµενικές είναι υψηλότερες των ζητούµενων τιµών από 3% 
έως 33% ανάλογα µε την περιοχή. Στα παλαιά διαµερίσµατα το ποσοστό κυµαίνεται 
από 20% έως 70% ανάλογα µε την περιοχή.  
 



Στις σηµαντικότερες περιοχές του δήµου Αθηναίων, οι αξίες για τα καινούρια 
ακίνητα εµφανίζονται αυτή την στιγµή υψηλότερες στη Νέα Φιλοθέη -έως 2.000 
ευρώ το τ.µ.- όταν η αντικειµενική είναι πάνω από τα 1.800 ευρώ , ενώ στην περιοχή 
των Αµπελοκήπων οι τιµές στα καινούρια σπίτια κυµαίνονται µεταξύ 1.500- 1.700 
ευρώ ανά τ.µ. Στο Κολωνάκι καταγράφονται οι υψηλότερες τιµές όσον αφορά τα 
παλιά σπίτια, φθάνοντας από 1.500 έως 2.000 ευρώ.  
 
Η πιο φθηνή περιοχή είναι η Κυψέλη όπου οι τιµές στα καινούρια είναι στα 1.000 
ευρώ ανά τ.µ. µε την αντικειµενική να είναι άνω των 1.500 ευρώ ανά τ.µ., ενώ στα τα 
παλιά σπίτια το αντίστοιχο νούµερο κυµαίνεται από 300- 400 ευρώ ανά τ.µ..  
 
Στο Ψυχικό κι ενώ οι αντικειµενικές τιµές για τα παλιά σπίτια είναι άνω των 4.800 
ευρώ το τ.µ., οι σηµερινές αξίες για τα παλιά σπίτια είναι µεταξύ 1.750- 2.200 ευρώ 
το τ.µ.. Στα οικόπεδα, στην ίδια περιοχή, οι αντικειµενικές είναι στα 4.380 ευρώ ανά 
τ.µ. µε τις πραγµατικές τιµές να κυµαίνονται µεταξύ 1.500- 1.700 ευρώ ανά τ.µ.. 
 
Στα δυτικά προάστια, στις κατοικίες το µέσο ποσοστό πτώσης των αξιών των 
νεόδµητων κατοικιών την τελευταία 5ετία είναι -22 ,7%. Οι περιοχές µε τη 
µεγαλύτερη πτώση τιµών ήταν η Αγ. Βαρβάρα - 10% και η Ελευσίνα -10,7%. Οι 
περιοχές µε τη µικρότερη πτώση τιµών ήταν οι Θρακοµακεδόνες -1,1%, η 
Μεταµόρφωση -1,3% καιη Νέα Χαλκηδόνα - 1,3%. Η απόκλιση µεταξύ ζητούµενων 
και εκτιµώµενων τιµών ήταν 16,73%.  
 
Στα βόρεια προάστια, οι τιµές για τα νεόδµητα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου 
είναι έως 2.500 ευρώ ανά τ.µ., µε την αντικειµενική να είναι στα 2.000 ευρώ ανά τ.µ.. 
Στα Βριλήσσια οι τιµές των οικοπέδων είναι στα 400- 480 ευρώ ανά τ.µ. και στα 
Μελίσσια από 350- 500 ευρώ. Αντίστοιχα στην Κηφισιά στο Κεφαλάρι τα οικόπεδα 
πωλούνται στα 800 ευρώ ανά τ.µ. µε την αντικειµενική να είναι στα 1.460 ευρώ ανά 
τ.µ..  
 
Στα δυτικά προάστια, στις κατοικίες το µέσο ποσοστό πτώσης των αξιών των 
νεόδµητων κατοικιών την τελευταία 5ετία είναι -22 ,7%. Οι περιοχές µε τη 
µεγαλύτερη πτώση τιµών ήταν η Αγ. Βαρβάρα - 10% και η Ελευσίνα -10,7%. Οι 
περιοχές µε τη µικρότερη πτώση τιµών ήταν οι Θρακοµακεδόνες -1,1%, η 
Μεταµόρφωση -1,3% καιη Νέα Χαλκηδόνα - 1,3%. Η απόκλιση µεταξύ ζητούµενων 
και εκτιµώµενων τιµών ήταν 16,73%.  
 
Στα ανατολικά προάστια, το µέσο ποσοστό πτώσης των αξιών των νεόδµητων 
κατοικιών την τελευταία 5ετία είναι στο 25%. Παράλληλα, διαπιστώνεται αισθητή 
µείωση του ρυθµού πτώσης των αξιών το 2013 (-5%) σε σχέση µε το 2012 (-11%).  
 
Οι περιοχές µε τη µεγαλύτερη πτώση τιµών ήταν τα Γλυκά Νερά (-15%), ο Γέρακας 
(- 11%) και η Αρτέµιδα (-11%). Οι περιοχές µε τη µικρότερη πτώση τιµών ήταν η 
Νέα Μάκρη και Π. Ράφτη µε (-1%).  
 
Στα νότια προάστια και στη Βούλα, τα νεόδµητα οι τιµές είναι µεταξύ 2.300- 3.000 
ευρώ ανά τ.µ., στη Βουλιαγµένη φθάνουν έως 4.000 ευρώ ανά τ.µ., ενώ στη Βάρκιζα 
έως τα 3.000 ευρώ ανά τ.µ 

	  


