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Του NI ΚΟΥ X. ΡΟΥΣΑ NO ΓΛΟΥ 

Οι έχοντες ίδια κεφάλαια αποτελούν 
tous σχεδόν αποκλειστικοί^ 

αγοραστέε Karoulias σήερα, κα0(i)s, 
όπωε προκύπτει από έρευνα 

τα Ενωσα Μεσιτών Ακινήτων 
Πιστοποιηένων Πραγατογνωόνων 

Ελλάδαε (ΕΠΠΑ), το 84% 
των αγοραπωλησιών κατοικιών 
που πραγατοποιήθηκε κατά tous 

πρώτουε ήνεε του 2014, έγινε 
ε ετρητά σε ποσοστό 100%. Είναι 

λοιπόν σαφέε ότι οι τράπεζεε, 
σε εγάλο βαθό, εξακολουθούν 
να απουσιάζουν πλήρωε από τη 
χρηατοδότηση τα αγοράε καTOiKias, 

έσω νέων στεγαστικών 
δανείων. H έρευνα πραγατοποιήθηκε 

σε 11 περιφέρειεε ανά την 
επικράτεια, καταγράφονταε 132 
συναλλαγέε που έγιναν τον τελευταίο 

ήνα, δεδοένα tns γενικότερα 
απραξίαε στην αγορά 

tous προηγούενουε ήνεε, λόγω 
των επλοκών ε τον φόρο υπεραξίαε. 

Με βάση αυτέε tis πράξειε, 
προκύπτει ότι τα 2/3 των αγοραστών 

είναι Ελληνεε, έγγαοι και 
βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία 

tous (από 30 έωε 55 ετών), 
ενώ σχεδόν το 60% αυτών είναι 
πτυχιούχοι. 

Σηαντική εξέλιξη θεωρείται 
και το γεγονόε ότι το 28% των 
αγορών πραγατοποιήθηκε από 
ξένουε πολίτεε, εκ των οποίων 
το 50% προέρχεται από χώρεε 
τα E.E. Σηειωτέον ότι το 17% 

των ακινήτων που αποκτήθηκαν 
ήταν εξοχικέε κατοικίεε, ένα$ 
κλάδοε, ο onoios, σύφωνα ε 
τον κ. Θεολόγο Μπόσδα, αντιπρόεδρο 

τα ΕΠΠΑ και επικεφαλήε 
τα αλυσίδα5 εσιτικών γραφείων 

Engel & Volkers, είναι ο 
οναδικόε αυτήν την περίοδο, 
που «δείχνει ότι έχει παλό και 
αναπτύσσει δυναική». Μάλιστα, 
στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
όλεε οι πρόξεν αφορούν αγορέδ 
από Eupionaious πολίτεΒ. Από αυxous, 

το 63% επιλέγει ακίνητα αξία5 

0ι τράπεζες, σε εγάλο 
βαθό, εξακολουθούν 

να απουσιάζουν 
πλήρως από τη χρηατοδότηση 

της αγοράς 
κατοικίας, έσω νέων 
στεγαστικών δανείων. 

έωε 100.000 ευρώ, ενώ όνο το 
11% αγοράζει πολυτελή ακίνητα. 

Με βάση τα ευρήατα τα έρευvas, 
το 77% των αγορών αφορά 

παλιότερα ακίνητα, ενώ το υπόλοιπο 
23% αφορά νεόδητεε κατασκευέε. 

Οσον αφορά το ύψοε 
των τιών, ο έσοε opos των παλιότερων 

ακινήτων διαορφώθηκε 
σε 110.000 ευρώ, ενώ n αντίστουαι 
έση τιή για τα νεόδητα δεν 

Με ετρητά το 84% 
των αγοραπωλησιών 
κατοικιών το 2014 
To 77% αφορά παλενώ 

το υπόλοιπο 2 λαιότερα 
ακίνητα, 

23% νεόδητες κατ ασκευές 
ξεπέρασε τΐ5 130.724 ευρώ. H 
πτώση σε σχέση ε το 2009 αγγίζει 
το 34% για τα νεόδητα και το 
38% για τα παλιότερα ακίνητα. 
Εντύπωση προκαλεί και το γεγοvos 

ότι το 31% των αγορών αφορούσε 
πρώτη κατοικία, ενώ (popos 

υπεραξίαε προέκυψε όλιε για το 
24% των ακινήτων. 

Σύφωνα ε την πρόβλεψη των 
εκπρόσωπων του εσιτικού κλάδου, 

παρά τη σηερινή ανυπαρξία, 
ο ρόλοε των τραπεζών θα ενισχυθεί 

σηαντικά κατά την προσεχή 
πενταετία, καθώε θα έχουν ενεργή 
επλοκή στιε πρόξεν που γίνονται. 

Ο λόγο5 είναι ότι, κατά tis 

εκτιήσει των εσιτών, τα επόενα 
πέντε χρόνια, πάνω από το 

50% των πωλήσεων κατοικιών, 
θα αφορούν περιπτώσει ακινήτων, 

ε τιή πώλησα χαηλότερη 
τα υποθήκα tous. Αυτό αφορά 
πληθώρα ακινήτων για τα οποία 
χορηγήθηκαν υπέρογκα στεγαστικά 

δάνεια κατά τη διάρκεια 
τα προηγούενα δεκαετίαε. Σήερα, 

ε την πτώση των τιών 
που έχει εσολαβήσει, n αγοραία 
αξία των περισσότερων από αυτά 
τα ακίνητα είναι χαηλότερη από 
το υπόλοιπου του δανείου, ε 
αποτέλεσα, n εκάστοτε τράπεζα 
να πρέπει να εξετάζει την κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά, ανάλογα 
ε τα οικονοικά και κοινωνικά 
κριτήρια του πωλητή/δανειολήπτη. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εσίτεε 
δροολογούν, σε συνεργασία ε 

το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
Tns ΓΣΕΒΕΕ, πρόγραα κατάρτιση 

των στελεχών του κλάδου, 
προκειένου να είναι σε θέση 

να διαχειριστούν τέτοιεε περιπτώσει 
για λογαριασό των πελατών 

tous, προκειένου να αποφεύγονται 
κατασχέσει και πλειστηριασοί. 

To πρόγραα βασί¬ 

ζεται σε αντίστοιχο οδηγό κατάρτιση 
τα Ενωσα Μεσιτών των 

ΗΠΑ και αποσκοπεί στο να βοηθήσει 
τον εσίτη, εταξύ άλλων, 

στο να υποστηρίζει τον ιδιοκτήτη 
cruis διαπραγατεύσειε ε tis τράπεζεε 

και να εντοπίζει την ευνοϊκότερη 
λύση ρύθισα ή οριστικήε 

διευθέτησα δανείων. 
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