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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Σύνοψη:
Στις αρχές Απριλίου 2013 πραγµατοποιήθηκε µία ακόµα συνάντηση µε τον Πρόεδρο
και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων
Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου. Στόχος των συναντήσεων αυτών ήταν
η αξιόπιστη καταγραφή του αριθµού των συναλλαγών ακινήτων καθώς και των
εκτιµήσεων των ίδιων των συµβολαιογράφων για την τρέχουσα κατάσταση και τις
προσδοκίες της ελληνικής κτηµαταγοράς.
Από τις συζητήσεις που έγιναν και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τον εν λόγω
Συµβολαιογραφικό Σύλλογο, σχετικά µε τις µεταβιβάσεις (αγοραπωλησίες) ακινήτων
και τα συµβόλαια των οποίων τα δικαιώµατα περιέρχονται υποχρεωτικά στο Σύλλογο
(τραπεζικά συµβόλαια, συµβάσεις Leasing, συµβόλαια Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆., κλπ.)1
σύµφωνα µε το άρθρο 115 του Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συµβολαιογράφων),
διαπιστώθηκε ότι το 2012 έναντι του 2011 παρατηρείτε µείωση στην κατηγορία αυτή
ακινήτων πάνω από 65%. Το αντίστοιχο ποσοστό µείωσης έναντι του προηγούµενου
έτους για το 2011, 2010 και 2009 ήταν 57,7%, 22,7% και 40,0%.
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Πρόκειται ουσιαστικά για τα συµβόλαια στα οποία ο ένας εκ των συµβαλλοµένων είναι φορέας του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή πιστωτικό ίδρυµα και τα οποία αποτελούν περίπου το 15%-20% του
συνόλου.
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους συµβολαιογράφους-µέλη του πιο
πάνω Συλλόγου για τις αγοραπωλησίες των ακινήτων (ιδιωτικές συµβάσεις)
διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Υπάρχει σηµαντική υποχώρηση των µεταβιβάσεων για νεόδµητα ακίνητα,
ειδικότερα για ακίνητα στις ακριβές περιοχές και µεγάλης επιφάνειας, πλέον
των 100 τετραγωνικών µέτρων, ενώ είναι πιο περιορισµένη η υποχώρηση για
µικρότερα ακίνητα επιφάνειας 60-80 τετραγωνικών µέτρων. Για τις ως άνω
νεόδµητες κατοικίες µεγάλης επιφάνειας το ποσοστό µείωσης των
αγοραπωλησιών ξεπερνά το 70% την περίοδο 2009-2011, ενώ ακόµα
µεγαλύτερη τάση µείωσης καταγράφηκε το 2012.
2. Για τα διαµερίσµατα µικρότερης επιφάνειας η µείωση του όγκου (αριθµού)
των µεταβιβάσεων είναι µεγαλύτερη από 60% την περίοδο 2009-2011, ενώ το
2012 παρατηρείτε σταθερότητα.
3. Οι αγοραπωλησίες µεταχειρισµένων ακινήτων, από την αρχή της κρίσης
(2009), σηµειώνουν και αυτές κάµψη η οποία ανέρχεται σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 50%. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι στην περίοδο της κρίσης
οι αγορές ακινήτων από οικονοµικούς µετανάστες έχουν σταδιακά σχεδόν
µηδενιστεί, αν και από το 2012 εµφανίζεται ορισµένες αγοροπωλησίες
παλαιών ακινήτων από οικονοµικούς µετανάστες.
4. Η αγορά εξοχικής κατοικίας έχει σηµειώσει µεγάλη κάµψη τη διετία 20092012, µε τον αριθµό των συναλλαγών να καταγράφει µείωση κατά περίπου
80%. Οι αγοραπωλησίες αγροτεµαχίων επιφάνειας µικρότερης των 20
στρεµµάτων έχουν περιοριστεί δραστικά καθώς επίκειται αλλαγή της
νοµοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόµηση. Αντίθετα, παρουσιάζεται
ενδιαφέρον στις αγοραπωλησίες στρεµµατικών εκτάσεων πλέον των 20
στρεµµάτων στη νησιωτική χώρα και στις παραθαλάσσιες όπως και στις
ορεινές περιοχές.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στο Τµήµα Ανάλυσης
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