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«Φιλί ζωή$» από tous ξένοικ
στην κτηαταγορά
Περίπου 1 στα 5 ακίνητα που αγοράστηκαν

είναι... εξοχικό!

διαχείρισηεaKivrrms περιουσίαε.
To ίκτυο υποστηρίζεταιαπό τον
όιλο Tns«Σααράε &συνεργάτεε^
AE»ε δεκάδεβηχανικούβ όλων
των ειδικοτήτων,από επιχείρηση
πληροφορικ!^,συβούλουβ νοικούε,
οικονοολόγουε, επικοινωvias
και διαφήισηε.
Επιπλέον, το σχέδιο δράσις
για το cluster έχει την υποστήριξη
tns Μονάδαϊ Καινστοίαε και.
Συνεργατικών Σχηατικών iris
ΓΣΕΒΕΕ.
To ίκτυο Μεσιτών θα εσολαβεί
για να συναντά -έσα
από ένα ηχανισό «ίαε στάcms»n ίήτηση την προσφορά,
φέρνονταε έτσι tous διαχειριστέβ
κληροδοτηάτων αλλά και.
tous οογενείβ ή tous εσίτεβ
του εξωτερικούπου tous εκπροσωπούν,
σε επαφή ε m0avous
αγοραστέβ.
To ίκτυο, ε tous ειδικούβσυνεργός
που έχει και us διεθνείε
επαφέε, θα αναλαβάνει να λύνει
όλα τα ζητήατα που συνδέονται
ε την αγιοποίηση των αποακρυσένων
και διάσπαρτων cua- *
νπτων, υλοποιώντεκγια το σκοπό
αυτόντα παρακάτω:
ΚαθιερώνεταιΜητρώο Κοινωφελών
Περιουσιώνκαι Σχολαίουσών
Κληρονοιών, ε σύγχροves
ψηφιακέβτεχνολογίεβ.
B ΟργανώνεταιΜητρώοπροσώπων,
φυσικών και νοικών, τα
οποία θα έχουν την υποδοή και_
την τεχνογνωσίανα ασκούνκαθήκοντα
εκκαθαριστών,εκτελεστών,
διοικητών και διαχειριστών των
κοινωφελών περιουσιών, καθώβ
και κηδεόνων σχολαίουσώνκληρονοιών.

προέκυψεcpoposυπεραΟαβ.
Οι ξένοι δίνουν πνοή στην κτηαταγορά
30 - 55 ετών, ο onoios πληρώνει οηχανίεε στον τοέα τπε ανάπτυξ
tois ετρητοίε και διαθέτει κατά
Ο έσσε opos Tns τιήε evos
ακινήτων.Χαρακτηριστικό
Εισάγονταιευέλικτεεδιάδικο-*·
η οποία αρχίζει σιγά σιγά
παλιού διαερίσακ»
το οποίο σίεβ αποτελεσατική; διαχείρισηβ
έσο όρο περί τα 110.000 ευρώ είναι το γεγονόε ότι για την περιφέρεια
να ανακάπτει ε... προετωπίδα
Νοτίου Αιγαίου όλοι οι αγοράστηκε το 2014 αντιστοιχεί και a&onoinons iris περιουσίαβ
για ένα παλιόδιαέρισα.
την εξοχική κατοικία. Σύφωνα
To
84%
των
αγοραπωλησιών
αγοραστέε
από os αρχέβτου 2014 σε 110.000 ευρώ, ε βάση πάντα που συνοδεύονται από ασφαλιστικ
ε τα στοιχεία έρευνας, ένα στα
που
έχουν
πραγατοποιηθεί
από
ήταν
Ευρωπαίοι.
Στο ερώτηα γιατί ns πραγατικέδ αγοραπωλησϊεε
δικλίδεεγια την προάσπιση
πέντε ακίνητα που πουλήθηκαν
οι αγοραστέεπροχωρούν σε αγορέεπου εΕετάέειn έρευνα,όταν n αντίστοιχη
ns αρχέβτου έτουε έχουν γίνει ε
των
συφερόντων
των τιώενων
έσα στο 2014 ήταν εξοχική
α&α του ίδιου ακινήτουτο και του δηόσιου συφέρονκκ.
ετρητά και όχι ε δάνειοαπό τράπεζα. ακινήτωνσήερα, ο νούερο
κατοικία, ενώ είναι χαρακτηριστικό
1 Xoyosείναι n τοποθέτηση των 2009 ήταν στα 181.000ευρώ, που
Αναλυτικότερα,
σύφωνα ε
Εισάγονταισύγχρονα εργαλεία
πως στο Νότιο Αιγαίο όλες οι
τα αποτελέσατα Tns έρευναε, τα
σηαίνει ότι έσα στην κρίση, το
χρηατοοικονοική5 διαχείριons
αγορές έγιναν από... Ευρωπαίους
ίδιο ακίνητοέχει χάσει το 38%"cns
δύο τρίτα των αγοραστών ακινήτων
των κοινωφελών περιουσιών
Για τα νεόδητα
aSas του.
πολίτες.
στην Ελλάδασήερα είναι έγγαοι
ε στόχο in εγιστοποίηση κατά
και βρίσκονταιστην παραγωγική ακίνητα που αγοράστηκαν
ηλικίατων 30-55ετών,ενώ
αποτελέσατα iris έρευvas
επίσης το 2014
ε θέα «To προφίλ 1 (nous 4 είναι άνω των 55 ετών.
του σηερινού αγοραστή To 59% αυτών είναι πτυχιούχοι,
η έση τιή είναι στα
κατοικίας»που διενέργησε ενώ από το σύνολοτων συναλλαγών
130.000 ευρώ ano
που εξέτασεn Ενωσητο 28%
n ΕνωσηΜεσιτώνΠιστοποιηένων
Πραγατογνωόνων Ελλάδαβ αφορά συναλλαγέεε Εένουβ,οι
200.000 ευρω που είχε
ισοί εΕ αυτών εντό$ Ευρωπαϊκό
(ΕΠΠΑ),
παρουσιάστηκαντην προηγούενη
το ίδιο ακίνητο το 2009
εβδοάδα κι έδωσαν Evcocms.
στοιχείαγια το ποιοι, πού, ncosκαι
για ποιο σκοπό αγοράζουν σήερα Εξοχικά
ακίνηταστην Ελλάδα.
Αισιόδοξοεύρηα iris έρευναβ χρηάτων tous npos εΕασφάλισή
tous, ενώ ωs npos ns κατηγορίεε
H έρευνα βασίστηκεσε πραγατικέβ
αποτελεί το γεγονόβ αη παρατηρείται
συναλλαγέβπου ολοκληρώθηκανκινητικότητατον τελευταίο των ακινήτωνπου έχουν πουληθεί
tous πέντε nparrous ήves καιρό στον τοέα tns eioxixns από ns αρχέε του 2014 έωε σήερα,
του 2014 σε 11 περιφέρειεβ. Karoulias, ε περίπου 1 στα 5 ακίνητα n πλειονότητα αφορά παλιά
To προφίλ των λίγων σε αριθό
που αγοράστηκαν(ποσοστό διαερίσατα (ποσοστό 77%)και
αγοραστώνKaroucias στην Ελλάδα 17%)να αναφέρεται σε είοχικά. το υπόλοιπο 23%νεόδητα exos5
είναι Ελληνεεπου έχουν οικογένεια,
Πρόκειταιγια ία από us πλέον ετών ή «πρωτοκατοίκητα»έωβ 7
στην παραγωγικήηλικίατων σηαντικέβ και υποσχόενεβ βι- ετών. Μόνο για 1 στα 4 ακίνητα
Τα
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Για τα νεόδητα ακίνητα που το δυνατόνins περιουσίαβτου.
αγοράστηκαν επίσηβ το 2014 n
Αποκεντρώνονταιοι αροδιόιητεβ
ins εποπτείαεε σκοπό την
έση τιή είναι στα 130.000ευρώ
από 200.000 ευρώ που είχε το ίδιο αποτελεσατικότερηάσκησηTns.
ακίνητοτο 2009, έχονταε υποστεί
Chστόχοιτου cluster,όπωβείπε
είωση κατά 34%.
ο συντονίσατετου NbcosΜανοεvi6ns,
είναι:
Cluster
Να παρέχει arous ιδιοκτήτε5
Παράλληλαε την παρουσίαση ια συντονισένη, «ιαβ στάσηε»
των αποτελεσάτων ins έρευvas,και διάφανηλύση.
δηοσιοποιήθηκαν και οι
Να εκπαιδεύσει tous επαγγελαιίεβ
στόχοι του πρώτου Συνεργατικού
στα σύγχρονα εργαλεία
Συνεταιρισού (cluster) Μεσιτών και πρακπκέε.
Συντονισένα ιαχείριση Αποακρυσένων
Να τυποποιήσει- πιστοποιήσει
και ιάσπαρτων
την υπηρεσία και όσουβ την
Ακινήτων.
παρέχουν.
Στο cluster έχουν ενταχθείicos
Να συντονϊ&ιns διαδικασίε
σήερα 68 επιχειρήσει διεσπαρένεε
παροχήβ.
σε όλη την επικράτειαms
Να ελέγχει την έγκυρη υλοποίηση
xxibpas,κατά βάση στο χώρο ins
και την απόδοση.

