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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ 2020 - 2021

Τα τελευταία χρόνια η Αθήνα αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές πόλεις της Ευρώπης για

επενδύσεις στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό

βρίσκονται σε υψηλά και συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η Αθήνα ελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω των χαμηλών τιμών της συγκριτικά με άλλες

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και γι’ αυτό το λόγο αποτελεί πόλο έλξης για επενδυτές και επενδυτικά

σχήματα από την Ευρώπη και το Ισραήλ.

Παράλληλα, οι τράπεζες εγκρίνουν στεγαστικά δάνεια σε υποψήφιους αγοραστές με λιγότερους

ενδοιασμούς σε σχέση με προηγούμενα έτη. Παρόλα αυτά, η διάθεση αυτή δεν έχει φτάσει σε

σημείο που θα δικαιολογούσε την διόρθωση των τιμών των ακινήτων. Κάτι που αξίζει να

επισημανθεί είναι πως το τελευταίο διάστημα οι εγχώριοι αγοραστές έχουν αυξήσει τη ζήτηση για

αγορά διαμερισμάτων για οικογένειες.

Η άνοδος στις τιμές των ακινήτων και των ζητήσεων μαρτυρούν πως ο τομέας του real estate

στην Ελλάδα βρίσκεται σε περίοδο ευημερίας, ειδικά αν αναλογιστούμε την κατάσταση σε

σύγκριση με προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο

δείκτης τιμών των διαμερισμάτων το 2021 σημείωσε μεταβολή +9,1% σε σχέση με το

προηγούμενο έτος, όταν το 2019 είχε αυξηθεί κατά 7,2%.

Η έρευνα της RE/MAX Estate (TOPO GES IKE) επικεντρώνεται σε στοιχεία σχετικά με τις

μεταβιβάσεις που έλαβαν χώρα το έτος 2021 συγκριτικά με το 2020 στην Αττική και στις

Κυκλάδες. Τα στοιχεία της έρευνας έχουν συγκεντρωθεί από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων

Ακινήτων, ψηφιακό εργαλείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πρόκειται

για έρευνα που επικεντρώνεται σε χαρακτηριστικά των αγοραπωλησιών κατοικιών που

πραγματοποιήθηκαν εν αντιθέσει με αρκετές έρευνες που αφορούν ζητούμενες τιμές ακινήτων.
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Στην παρούσα έρευνα διαφαίνονται ανά περιοχή τα ποσοστά διακύμανσης του αριθμού των

πραγματοποιούμενων αγοραπωλησιών, του όγκου των πωλήσεων, του συνολικού εμβαδού των

μεταβιβαζομένων κατοικιών, την μέση αξία ανά τ.μ., το εμβαδόν, η ηλικία και η μέση αξία του

μέσου μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

Συμπεράσματα Έρευνας

Με μια πρώτη ματιά παρατηρούμε ότι ο αριθμός των αγοραπωλησιών έχει καταγράψει γενική

άνοδο. Μικρή εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές του Δήμου Αθηναίων, όπου οι αγοραπωλησίες σε

σχέση με το 2020 μειώθηκαν κατά 1%, γεγονός που οφείλεται, εν μέρει, σε μια ελάχιστη κάμψη

ξένων αγοραστών, όπως οι Κινέζοι.

Αριθμός Αγοραπωλησιών

Μεγάλα ποσοστά αύξησης των πωλήσεων συγκριτικά με το 2020 σημειώνονται στις περιοχές της

Δυτικής Αττικής (+93,9%), προαστίων Πειραιά (+29,8%), Ανατολικής Αττικής (+25,9%) και

νησιών Αργοσαρωνικού (+25%).
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Ποσοστά Αγοραπωλησιών

Ποσοστά Αγοραπωλησιών των περιοχών της Αττικής %
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Όγκος των πωλήσεων 2020-2021

Ο όγκος των πωλήσεων φαίνεται να κορυφώθηκε στην περιοχή της Δυτικής Αττικής

καταγράφοντας αύξηση 110%. Στην επόμενη θέση βρίσκεται η Ανατολική Αττική με αύξηση

ύψους 48% και σε παρόμοιες τιμές κινούνται τα νησιά Αργοσαρωνικού (+40%). Το ποσοστό του

όγκου των πωλήσεων στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας μειώθηκε ανεπαίσθητα (-1%).

Ωστόσο, ο Πειραιάς σημείωσε μια μεγαλύτερη πτώση 16%.

Ταυτοχρόνως, διαφαίνεται μια ανοδική τάση στις τιμές στις περιοχές των Νοτίων & Βορείων

προαστίων, Ανατολικής & Δυτικής Αττικής και των νησιών (Αργοσαρωνικού και Κυκλάδων) σε

σχέση με το προηγούμενο έτος (2020).
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Μεταβολή μέσης αξία ακινήτου

Τέλος, είναι ευκρινής η προτίμηση των αγοραστών σε μεγαλύτερα σε εμβαδόν σπίτια στην

πλειοψηφία των περιοχών που επικεντρώθηκε η παρούσα έρευνα. Συγκεκριμένα η υψηλότερη

αύξηση καταγράφηκε στη Δυτική Αττική (89%) ακολουθούμενη από την Ανατολική Αττική

(35,8%) και τον Πειραιά (33,6%). Αυξήσεις αντιστοίχων ποσοστών παρουσιάστηκαν στα

προάστια Πειραιά (27,7%) στα νησιά του Αργοσαρωνικού (19,5%) και στα Βόρεια Προάστια

(19,4%), ενώ θετικά ποσοστά χαμηλότερου ύψους συναντήσαμε στα Νότια Προάστια (13,1%)

και στα Δυτικά Προάστια (2,8%). Στις Κυκλάδες και στο κέντρο της Αθήνας το ποσοστό των

συνολικών τετραγωνικών των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν έπεσε ελαφρώς (-2,2% και -5%

αντίστοιχα).
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Μεταβολή συνολικών τετραγωνικών μέτρων

Παρακάτω βλέπουμε τα μέσα χαρακτηριστικά των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν το 2021 ανά

περιοχή, σε σχέση με το 2020:
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ΑΘΗΝΑ

Στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας η αγορά κατοικιών σημείωσε μια αμελητέα πτώση στον

αριθμό των αγοραπωλησιών (-1%) όπως επίσης στον όγκο των πωλήσεων (-0,8%).

Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών που μεταβιβάστηκαν μειώθηκαν κατά 5% σε

σχέση με το 2020 και σε παρόμοιο ποσοστό κυμάνθηκαν και το εμβαδόν του μέσου

μεταβιβαζόμενου ακινήτου (-4%). Ωστόσο, ο όγκος των πωλήσεων ανά τ.μ. σημείωσε μια

ελαφριά αύξηση ύψους 4,4%. Η μέση αξία ακινήτου παράμεινε στάσιμη (+0,3%).

Συμπερασματικά, τα νούμερα αυτά μαρτυρούν μια προτίμηση των αγοραστών σε μικρότερα, ως

προς το εμβαδόν, ακίνητα και μεγάλης ηλικίας.

Περιοχή Αγοραπωλ
ησίες

Όγκος
Πωλήσεων

Συνολικά
τ.μ.

Μέση αξία
ανά τ.μ.

Εμβαδόν
μέσου

ακινήτου

Αξία μέσου
ακινήτου

ΑΘΗΝΑ -1,09% -0,80% -5,07% 4,49% -4,02% 0,30%

ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Στα Νότια προάστια οι μεταβολές που σημειώθηκαν είναι πιο εμφανείς. Ο συνολικός αριθμός

αγοραπωλησιών των περιοχών αυξήθηκε κατά 10,4% με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να

καταγράφονται στο Παλαιό Φάληρο (+23%), στην Καισαριανή (+36%) και στην περιοχή του

Ζωγράφου (21,8%). Αντιθέτως, το ίδιο ποσοστό στη Δάφνη μειώθηκε κατά 21,3%.

Παράλληλα, ο όγκος των πωλήσεων σε όλα τα νότια προάστια αυξήθηκε (+17,2%) όπως και τα

συνολικά τετραγωνικά μέτρα (+13%). Σε αυτές τις μετρήσεις οι περιοχές Ζωγράφου,

Καισαριανής, Καλλιθέας, Ηλιουπόλεως και Ελληνικού-Αργυρούπολης κατέγραψαν τα πιο υψηλά

ποσοστά. Η μέση αξία του ακινήτου φαίνεται να αυξήθηκε στις περιοχές

Ελληνικού-Αργυρούπολης (+26%), Δάφνης (+21,8%), Γλυφάδας (+20,4%) και Ηλιούπολης

(+20,1%). Οι καταγραφές αυτές οφείλονται εν μέρει στο γεγονός πως αυξήθηκε η πώληση

νεόδμητων κατασκευών.
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Συνολικά, οι επενδυτές των Νοτίων Προαστίων δεν επέλεξαν κατά πολύ μεγαλύτερες σε εμβαδόν

κατοικίες (+2,4%) ούτε κατά πολύ ακριβότερες (+6,2%) σε σύγκριση με το έτος 2020.

Περιοχή Αγοραπωλ
ησίες

Όγκος
Πωλήσεων

Συνολικά
τ.μ.

Μέση αξία
ανά τ.μ.

Εμβαδόν
μέσου

ακινήτου

Αξία μέσου
ακινήτου

ΝΟΤΙΑ
ΠΡΟΑΣΤΙΑ 10,44% 17,28% 13,17% 3,63% 2,48% 6,20%

ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16,18% 7,07% 21,47% -11,86% 4,56% -7,84%

ΑΛΙΜΟΥ 8,11% 0,20% 14,56% -12,54% 5,97% -7,32%

ΒΥΡΩΝΟΣ 8,00% 9,60% 5,32% 4,07% -2,48% 1,48%

ΓΛΥΦΑΔΑΣ -6,33% 12,86% -4,58% 18,27% 1,87% 20,48%

ΔΑΦΝΗ -
ΥΜΗΤΤΟΣ -21,31% 7,22% -4,10% 11,80% 21,88% 36,26%

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9,80% 38,55% 7,51% 28,88% -2,09% 26,18%

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 21,86% 41,34% 29,43% 9,20% 6,21% 15,99%

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 10,81% 33,11% 22,75% 8,44% 10,78% 20,13%

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 36,00% 59,45% 43,33% 11,24% 5,39% 17,24%

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 18,49% 31,14% 20,44% 8,89% 1,64% 10,68%

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-
ΤΑΥΡΟΥ -1,82% -15,33% -2,62% -13,05% -0,81% -13,76%

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ -2,78% 14,33% 0,61% 13,63% 3,48% 17,59%

ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ 22,96% 9,66% 25,53% -12,64% 2,09% -10,82%

ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Η γενική εικόνα των Βορείων Προαστίων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων για το 2021 είναι ευνοϊκή

όσον αφορά τον αριθμό των αγοραπωλησιών, τον όγκο των πωλήσεων, τη μέση αξία ακινήτου

και τις λοιπές κατηγορίες. Τα πιο αξιοσημείωτα θετικά ποσοστά συγκεντρώνονται στο Γαλάτσι,

στη Λυκόβρυση-Πεύκη και στη Φιλοθέη-Ψυχικό ενώ σημειώθηκαν ορισμένες μειώσεις στα

Βριλήσσια και στην περιοχή Παπάγου-Χολαργού.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των συνολικών μεταβιβάσεων της περιοχής αυξήθηκε κατά 16%. Στην

περιοχή της Λυκόβρυσης-Πεύκης το προαναφερθέν ποσοστό κατέγραψε 100% αύξηση, στο
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Γαλάτσι 55,4% και στη Φιλοθέη-Ψυχικό 52,6%. Τα συνολικά τ.μ. που μεταβιβάστηκαν στα

Βόρεια Προάστια αυξήθηκαν κατά 19,4%, με υψηλά θετικά ποσοστά στην περιοχή της

Φιλοθέης-Ψυχικού (+127,8%), Γαλατσίου (+59,2%) και Νέας Ιωνίας (+54,6%). Παρομοίως,

αύξηση σημείωσε και το ποσοστό της μέσης αξίας ακινήτου που μεταβιβάστηκε σε όλες τις

περιοχές των Βορείων Προαστίων με εξαίρεση τα Βριλήσσια (-16,7%) και την Αγία Παρασκευή

(-8,1%).

Η γενική εικόνα που βλέπουμε να επικρατεί στα Βόρεια Προάστια για το 2021 είναι η αύξηση των

αγοραπωλησιών και συγκεκριμένα, μεγαλύτερων σε εμβαδόν και πιο ακριβών ακινήτων.

Περιοχή
Αγορα
πωλησ
ίες

Όγκος
Πωλήσεων

Συνολικά
τ.μ.

Μέση αξία
ανά τ.μ.

Εμβαδόν
μέσου

ακινήτου

Αξία μέσου
ακινήτου

ΒΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΑΣΤΙΑ 16,06% 22,53% 19,48% 2,55% 2,95% 5,58%

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22,89% 12,85% 38,61% -18,58% 12,79% -8,17%

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 6,50% 22,35% 35,87% -9,95% 27,57% 14,88%

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ -11,11% -26,01% -9,78% -17,99% 1,49% -16,77%

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 55,42% 91,73% 59,24% 20,41% 2,46% 23,36%

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8,11% 18,48% 21,79% -2,72% 12,65% 9,59%

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14,09% 1,14% -7,55% 9,40% -18,97% -11,36%

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗΣ 100,00% 145,85% 86,01% 32,17% -7,00% 22,92%

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 0,00% 25,17% -23,56% 63,76% -23,56% 25,17%

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 38,64% 82,17% 54,64% 17,80% 11,54% 31,40%

ΠΑΠΑΓΟΥ-
ΧΟΛΑΡΓΟΥ -13,00% -4,84% -10,60% 6,45% 2,75% 9,38%

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 5,88% 25,73% 19,72% 5,02% 13,07% 18,74%

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 22,03% 29,78% 12,30% 15,56% -7,97% 6,35%

ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ 52,63% 134,91% 127,80% 3,12% 49,25% 53,91%

ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Στις περιοχές των Δυτικών προαστίων ο αριθμός αγοραπωλησιών αυξήθηκε κατά 6,4%, του

όγκου πωλήσεων κατά 6,9%, των συνολικών τετραγωνικών μέτρων κατά 2,8% και του μεγέθους
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του μέσου μεταβιβαζόμενου ακινήτου κατά 3,4%, αποδεικνύοντας πως τα μικρότερα σε εμβαδόν

ακίνητα δέχτηκαν περισσότερο την προσοχή αγοραστών σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εμφανίστηκαν στις περιοχές Αγίας Βαρβάρας, Αγίων

Αναργύρων-Καματερού, Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου, εν αντιθέσει με το Ίλιον όπου κυριαρχεί η

μείωση σε όλες τις κατηγορίες σε σχέση με το έτος 2020.

Η μέση αξία των μεταβιβασθέντων ακινήτων σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στην Αγία

Βαρβάρα (+52%), ακολουθούμενη από το Αιγάλεω (+17,5%). Αντιθέτως, μειώθηκε στο Ίλιον

(-23,8%) και στους Αγίους Αναργύρους (-13,6%).

Περιοχή Αγοραπωλ
ησίες

Όγκος
Πωλήσεων

Συνολικά
τ.μ.

Μέση αξία
ανά τ.μ.

Εμβαδόν
μέσου

ακινήτου

Αξία μέσου
ακινήτου

ΔΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΑΣΤΙΑ 6,47% 6,92% 2,85% 3,97% -3,40% 0,43%

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4,17% 58,45% 2,12% 55,16% -1,97% 52,11%

ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 40,74% 21,59% 40,06% -13,19% -0,49% -13,61%

ΑΙΓΑΛΕΩ 8,89% 28,04% 2,62% 24,77% -5,76% 17,59%

ΙΛΙΟΝ -7,96% -29,94% -18,79% -13,73% -11,76% -23,87%

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -4,00% 7,92% -1,69% 9,78% 2,40% 12,42%

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 18,18% 26,35% 17,85% 7,21% -0,28% 6,91%

ΧΑΙΔΑΡΙ 25,71% 14,76% 19,34% -3,83% -5,07% -8,71%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Όσον αφορά την Ανατολική Αττική, σημειώνονται σημαντικά ποσοστά αυξήσεων με

εντυπωσιακότερο την αύξηση του μέσου όρου του συνολικού όγκου πωλήσεων (+48,4%). Οι

αγοραπωλησίες αυξήθηκαν κατά 25,9%, τα συνολικά τ.μ. κατά 35,8% και η μέση αξία ακινήτου

κατά 17,9%.

Οι μεταβιβάσεις ακινήτων στις περιοχές Ραφήνας-Πικερμίου, Διονύσου, Μαρκόπουλου και

Ωρωπού σημείωσαν εκρηκτική αύξηση με ποσοστά να ξεπερνούν το 100%. Στις κατηγορίες
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όγκου πωλήσεων, συνολικού εμβαδού μεταβιβαζόμενων ακινήτων και μέσης αξίας σημειώνονται

παρόμοια υψηλά ποσοστά.

Ωστόσο, στις περιοχές Κρωπίας και Σπάτων-Αρτέμιδος παρατηρούνται μειώσεις στα ποσοστά του

αριθμού αγοραπωλησιών, όγκου, τετραγωνικών πωλήσεων και μέσης αξίας ακινήτου.

Η γενική εικόνα της Ανατολικής Αττικής για το 2021 είναι αυξητική για τις περισσότερες περιοχές

που εντάσσονται σε αυτή.

Περιοχή Αγοραπωλ
ησίες

Όγκος
Πωλήσεων

Συνολικά
τ.μ.

Μέση αξία
ανά τ.μ.

Εμβαδόν
μέσου

ακινήτου

Αξία μέσου
ακινήτου

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ 25,95% 48,49% 35,81% 9,34% 7,82% 17,90%

ΑΧΑΡΝΩΝ -3,70% 17,14% 3,17% 13,54% 7,13% 21,64%

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 44,44% 50,96% 51,86% -0,59% 5,14% 4,51%

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 90,00% 124,94% 106,86% 8,74% 8,87% 18,39%

ΚΡΩΠΙΑΣ -35,14% -68,14% -34,16% -51,61% 1,50% -50,88%

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 21,43% 24,68% 23,15% 1,24% 1,42% 2,68%

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 44,74% 31,18% 20,87% 8,53% -16,49% -9,36%

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 80,65% 159,81% 90,36% 36,48% 5,38% 43,82%

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 52,63% 11,22% 42,11% -21,74% -6,89% -27,13%

ΠΑΛΛΗΝΗΣ -26,39% 12,16% -10,30% 25,04% 21,85% 52,36%

ΡΑΦΗΝΑ ΠΙΚΕΡΜΙ 117,39% 121,90% 158,92% -14,30% 19,11% 2,07%

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 50,79% 111,74% 69,35% 25,03% 12,31% 40,42%

ΣΠΑΤΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ -27,40% -36,44% -45,29% 16,18% -24,64% -12,45%

ΩΡΩΠΟΥ 30,61% 180,13% 99,08% 40,71% 52,42% 114,47%

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Στη Δυτική Αττική ο αριθμός των αγοραπωλησιών αυξήθηκε κατά 93,9% και ο όγκος πωλήσεων

κατά 110,3%. Ωστόσο, το εμβαδόν του μέσου μεταβιβαζόμενου ακινήτου μειώθηκε ελάχιστα

(-2,5%). Το συγκεκριμένο ποσοστό κατέγραψε αύξηση μόνο στην περιοχή των Μεγαρέων

(+16,6%).
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Αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρείται και στο ποσοστό των συνολικών τετραγωνικών μέτρων που

μεταβιβάστηκαν (89%). Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην περιοχή της Μάνδρας

(+360%) με δεύτερη την περιοχή της Ελευσίνας (+102%).

Στις προαναφερθείσες περιοχές (Μάνδρα και Ελευσίνα) ο αριθμός των αγοραπωλησιών σημείωσε

αύξηση 380% και 111% αντιστοίχως. Ταυτόχρονα, ο όγκος των αγοραπωλησιών στις

προαναφερθείσες περιοχές αυξήθηκε κατά 712,4% και 123,4%. Επίσης, ο Ασπρόπυργος

κατέγραψε υψηλά ποσοστά στις κατηγορίες αγοραπωλησιών (126,6%) και όγκου πωλήσεων

(110,3%).

Οι αγοραστές που επέλεξαν τη Δυτική Αττική, επένδυσαν σε πολύ μεγαλύτερα σε εμβαδόν

ακίνητα σε σχέση με το 2020 και ελαφρώς ακριβότερα.

Περιοχή Αγοραπωλ
ησίες

Όγκος
Πωλήσεων

Συνολικά
τ.μ.

Μέση αξία
ανά τ.μ.

Εμβαδόν
μέσου

ακινήτου

Αξία μέσου
ακινήτου

ΔΥΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ 93,94% 110,38% 89,04% 11,28% -2,52% 8,47%

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 126,67% 104,56% 95,14% 4,83% -13,91% -9,75%

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 111,11% 123,41% 102,03% 10,58% -4,30% 5,83%

ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 380,00% 712,48% 360,23% 76,54% -4,12% 69,27%

ΜΕΓΑΡΕΩΝ 17,39% 68,82% 36,91% 23,31% 16,63% 43,81%

ΦΥΛΗΣ 71,43% 41,89% 47,29% -3,66% -14,08% -17,23%

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ο Πειραιάς κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά μεταβολής στην κατηγορίες των συνολικών

μεταβιβαζόμενων τετραγωνικών μέτρων. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε θετικά ποσοστά του ύψους

33,6%. Επίσης, οι αγοραπωλησίες αυξήθηκαν κατά 11,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το

ίδιο συνέβη με το εμβαδόν του μέσου μεταβιβαζόμενου ακινήτου, στο οποίο σημειώθηκε αύξηση

20%.
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Εντούτοις, στα ποσοστά της μέσης αξίας ανά τ.μ. και μέσης αξίας ακινήτου καταγράφηκε μείωση

(-37,5% και -25% αντιστοίχως). Παράλληλα, μειώθηκε ο γενικός όγκος των πωλήσεων κατά

16,4%.

Στον Πειραιά διαφαίνεται η προτίμηση των αγοραστών για μεγαλύτερα σε εμβαδόν ακίνητα

(+34%) με μικρότερο, ωστόσο, κόστος (-25%) σε σύγκριση με το 2020.

Περιοχή Αγοραπωλ
ησίες

Όγκος
Πωλήσεων

Συνολικά
τ.μ.

Μέση αξία
ανά τ.μ.

Εμβαδόν
μέσου

ακινήτου

Αξία μέσου
ακινήτου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11,39% -16,49% 33,67% -37,52% 20% -25%

ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στα προάστια του Πειραιά σημειώνονται αυξήσεις στο πλήθος αγοραπωλησιών (+29,8%) και στα

συνολικά μεταβιβαζόμενα τετραγωνικά (+27,7%). Σε αντίθεση με το κέντρο Πειραιά, ο συνολικός

όγκος των πωλήσεων για το 2021 αυξήθηκε κατά 30%, ενώ η μέση αξία ανά τ.μ. έμεινε σχετικά

στάσιμη (+1,8%) σε σχέση με το έτος 2020, όπως και η μέση αξία ακινήτου (+0,16%).

Πιο συγκεκριμένα, στις περιοχές Κερατσινίου-Δραπετσώνα, Νίκαιας και Περάματος οι αγορές και

οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν (+32,6%, 25% και 110% αντίστοιχα). Τα συνολικά

τετραγωνικά μέτρα των μεταβιβασθέντων ακινήτων κατέγραψαν αύξηση 106,3% στο Πέραμα και

35,5% στο Κερατσίνι-Δραπετσώνα. Μειώθηκαν, ωστόσο, ελάχιστα στην περιοχή του Κορυδαλλού

(-3,5%).

Οι αγοραπωλησίες στα προάστια Πειραιά ήταν περισσότερες συγκριτικά με το 2020 και

μεταβιβάστηκαν μεγαλύτερου εμβαδού ακίνητα.
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Περιοχή Αγοραπωλησίες Όγκος
Πωλήσεων

Συνολικά
τ.μ.

Μέση αξία
ανά τ.μ.

Εμβαδόν
μέσου

ακινήτου

Αξία
μέσου

ακινήτου

ΠΡΟΑΣΤΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ 29,85% 30,06% 27,74% 1,81% -1,62% 0,16%

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

32,69% 35,46% 35,51%
-0,04% -99,69% -99,69%

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1,54% -3,50% -3,56% 0,06% -99,88% -99,88%

ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

25,00% 43,18% 5,33%
35,93% -15,74% 14,54%

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 110,00% 166,50% 106,30% 29,18% -1,76% 26,91%

ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Στα νησιά του Αργοσαρωνικού ο αριθμός αγοραπωλησιών αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με το

2020, ο όγκος πωλήσεων κατά 40,4% και τα συνολικά τετραγωνικά κατά 19,5%. Η μέση αξία

ακινήτου κινήθηκε στο 12,3%.

Στα περισσότερα νησιά του Αργοσαρωνικού (Αίγινα, Κύθηρα, Σαλαμίνα, Σπέτσες και Ύδρα)

σημειώνονται παρόμοια ποσοστά αύξησης των αγοραπωλησιών από το έτος 2020 (23% έως

33%). Εξαίρεση αποτελεί η κοινότητα Τροιζηνίας, όπου παρατηρούνται πιο χαμηλά νούμερα

συγκριτικά με το 2020.

Παρομοίως, αυξήθηκαν η μέση αξία των μεταβιβασθέντων ακινήτων και τα συνολικά τετραγωνικά

μέτρα που μεταβιβάστηκαν στην πλειοψηφία των νησιών του συμπλέγματος, καταδεικνύοντας

την υψηλότερη ζήτηση των ακριβότερων και μεγαλύτερων σε εμβαδόν ακινήτων.

Περιοχή Αγοραπωλη Όγκος Συνολικά τ.μ. Μέση αξία Εμβαδόν Αξία μέσου
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σίες Πωλήσεων ανά τ.μ. μέσου
ακινήτου

ακινήτου

ΝΗΣΙΑ
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 25,00% 40,45% 19,50% 17,53% -4,40% 12,36%

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 400,00% 11400,00% 653,19% 1426,85% 50,64% 2200,00%

ΑΙΓΙΝΑΣ 33,33% 39,38% 0,29% 38,98% -24,78% 4,54%

ΚΥΘΗΡΩΝ 25,00% 43,18% 5,33% 35,93% -15,74% 14,54%

ΠΟΡΟΥ -100,00% -100,00% -100,00%

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 23,46% 35,51% 22,97% 10,20% -0,40% 9,76%

ΣΠΕΤΣΩΝ 28,57% 47,96% 38,75% 6,64% 7,92% 15,08%

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ -75,00% -91,67% -73,45% -68,62% 6,22% -66,67%

ΥΔΡΑΣ 28,57% 39,38% 16,96% 19,17% -9,03% 8,41%

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Τα νησιά των Κυκλάδων παρουσίασαν αύξηση στην κατηγορία του όγκου πωλήσεων και της

μέσης αξίας ακινήτου.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σημαντικά σε σχεδόν όλα τα νησιά του συμπλέγματος

εξαιρουμένων της Ανάφης, της Αντιπάρου, της Κύθνου, της Νάξου και της Πάρου, στα οποία

παρατηρείται πτώση.

Αντιστοιχία ποσοστών εμφανίζεται επίσης στις τιμές της μέσης αξίας ακινήτου με τις μεγαλύτερες

αυξήσεις να σημειώνονται στη Θήρα (252,1%), στη Σίφνο (170,4%) και στη Φολέγανδρο

(337,5%). Το συνολικό εμβαδόν των μεταβιβαζόμενων ακινήτων αυξήθηκε στην Άνδρο

(+115,5%), την Σέριφο (+75,3%), την Σύρο (+31,5%) και την Τήνο (+50,4%).

Στις Κυκλάδες το 2021 μεταβιβάστηκαν πιο ακριβά ακίνητα, αφού η μέση αξία του ακινήτου

αυξήθηκε κατά 24,8% και ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 26,6%.

Περιοχή Αγοραπωλ
ησίες

Όγκος
Πωλήσεων Συνολικά τ.μ. Μέση

αξία ανά
Εμβαδόν
μέσου

Αξία μέσου
ακινήτου
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τ.μ. ακινήτου

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 1,61% 26,69% -2,23% 29,58% -3,78% 24,68%

ΑΝΔΡΟΣ 70,83% 88,26% 115,58% -12,67% 26,19% 10,20%

ΑΜΟΡΓΟΣ 50,00% 84,44% 25,32% 47,18% -16,45% 22,96%

ΑΝΑΦΗ 0,00% -96,26% -100,00% -100,00%

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ -33,33% -53,09% -100,00% -100,00%

ΘΗΡΑ -28,57% 151,52% -82,24% 1316,56% -75,14% 252,12%

ΙΗΤΩΝ -100,00% 149,02% -16,37% 197,78%

ΚΕΑΣ -100,00% 67,78% -70,08% 460,69%

ΚΙΜΩΛΟΥ

ΚΥΘΝΟΥ 7,69% -60,42% -3,08% -59,16% -10,00% -63,24%

ΜΗΛΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ -14,29% 2,83% -51,70% 112,92% -43,65% 19,97%

ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ -27,59% -35,21% -33,30% -2,86% -7,89% -10,53%

ΠΑΡΟΥ -16,50% -7,30% -5,94% -1,45% 12,66% 11,03%

ΣΕΡΙΦΟΥ 75,00% 33,35% 75,30% -23,93% 0,17% -23,80%

ΣΙΚΙΝΟΥ

ΣΙΦΝΟΥ 0,00% 170,47% -2,40% 177,11% -2,40% 170,47%

ΣΥΡΟΥ 100,00% 61,73% 31,55% 22,94% -34,23% -19,14%

ΤΗΝΟΥ 13,79% 32,03% 50,42% -12,23% 32,19% 16,03%

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 100,00% 775,00% 6,99% 717,87% -46,51% 337,50%
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