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Περίληψη 
Η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς ακινήτων εξασφαλίζει άμεσα 
σημαντικό αριθμό ωφελειών για κάθε οικονομία (Χαρδούβελης, 2009). Η 
αγορά ακινήτων και η οικονομία αλληλοεπηρεάζονται σε τέτοιο βαθμό και 
συχνότητα, ώστε να γίνεται έκδηλη η στρατηγική σημασία του εν λόγω κλάδου 
στη μεγέθυνση κάθε οικονομίας (Karousos and Vlamis, 2008). Η αγορά 
ακινήτων συνέβαλε καθοριστικά στους υψηλούς ρυθμούς οικονομικής 
ανάπτυξης που παρουσίασε η ελληνική οικονομία επί σειρά ετών (Benos, 
Karagiannis and Vlamis, 2011). Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα προσωρινά 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (εφεξής ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τη συνολική 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο, οι κλάδοι διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας και κατασκευών συνέβαλαν κατά 12,15% και 3,97%, αντίστοιχα, 
στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για το 2011 (προσωρινά 
στοιχεία). Ο κατασκευαστικός κλάδος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
οικονομική μεγέθυνση, καθώς ενισχύει τη συνολική ζήτηση μέσω της 
διασύνδεσής του τόσο με τους τομείς της μεταποίησης και των ορυχείων - 
λατομείων όσο και με διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών, για παράδειγμα τη 
διαχείριση ακίνητης περιουσίας (Βλάμης, Καραγιάννης και Μπένος, 2010). Το 
παρόν άρθρο έχει την εξής δομή: στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται 
ανασκόπηση της οικονομικής συγκυρίας και των εξελίξεων στην ελληνική 
αγορά ακινήτων υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης. Επιδιώκεται να 
εξεταστεί η ύφεση στην οποία βρίσκεται η αγορά οικιστικών και 
επαγγελματικών ακινήτων με την παρουσίαση στοιχείων σχετικά με την 
οικοδομική δραστηριότητα, την απασχόληση στους τομείς της διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας/κατασκευών, καθώς και κάποιων απολογιστικών 
αποτελεσμάτων των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών για το οικονομικό 
έτος 2011. Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στα πιθανά αίτια της σημερινής 
δεινής κατάστασης και στο τέταρτο μέρος προτείνονται λύσεις για έξοδο του 
κλάδου από την οικονομική κρίση. Αυτές αφορούν σε πρωτοβουλίες που 
μπορούν να αναληφθούν από τις ίδιες τις κατασκευαστικές εταιρείες, στο ρόλο 
των πιστωτριών τραπεζών και στην υλοποίηση των δρομολογημένων 
θεσμικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης. 
Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα του 
άρθρου.  
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1 Εισαγωγή1 

Η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς ακινήτων εξασφαλίζει άμεσα 

σημαντικό αριθμό ωφελειών για κάθε οικονομία (Χαρδούβελης, 2009). Η 

αγορά ακινήτων και η οικονομία αλληλοεπηρεάζονται σε τέτοιο βαθμό και 

συχνότητα, ώστε να γίνεται έκδηλη η στρατηγική σημασία του εν λόγω κλάδου 

στη μεγέθυνση κάθε οικονομίας (Karousos and Vlamis, 2008). Η αγορά 

ακινήτων συνέβαλε καθοριστικά στους υψηλούς ρυθμούς οικονομικής 

ανάπτυξης που παρουσίασε η ελληνική οικονομία επί σειρά ετών (Benos, 

Karagiannis and Vlamis, 2011).  

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (εφεξής ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 

κατά κλάδο, οι κλάδοι διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και κατασκευών 

συνέβαλαν κατά 12,15% και 3,97%, αντίστοιχα, στη συνολική ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία για το 2011 (προσωρινά στοιχεία). Ο κατασκευαστικός 

κλάδος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση, καθώς 

ενισχύει τη συνολική ζήτηση μέσω της διασύνδεσής του τόσο με τους τομείς 

της μεταποίησης και των ορυχείων - λατομείων όσο και με διάφορες 

κατηγορίες υπηρεσιών, για παράδειγμα τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

(Βλάμης, Καραγιάννης και Μπένος, 2010).  

 

Το παρόν άρθρο έχει την εξής δομή: στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται 

ανασκόπηση της οικονομικής συγκυρίας και των εξελίξεων στην ελληνική 

αγορά ακινήτων υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης. Επιδιώκεται να 

εξεταστεί η ύφεση στην οποία βρίσκεται η αγορά οικιστικών και 

επαγγελματικών ακινήτων με την παρουσίαση στοιχείων σχετικά με την 

                                                 
1 Το παρόν άρθρο είναι επικαιροποιημένο μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της ∆ιεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ) κ. Θ. Μητράκο, για σχόλια και χρήσιμες παρατηρήσεις. Οι απόψεις και οι κρίσεις του συγγραφέα που 
εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι προσωπικές και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκην ούτε δεσμεύουν κατά 
κανένα τρόπο το ΚΕΠΕ. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις βαρύνουν αποκλειστικά το 
συγγραφέα. 
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οικοδομική δραστηριότητα, την  απασχόληση στους τομείς της διαχείρισης 

ακίνητης περιουσίας/κατασκευών, καθώς και κάποιων απολογιστικών 

αποτελεσμάτων των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών για το οικονομικό 

έτος 2011. Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στα πιθανά αίτια της σημερινής 

δεινής κατάστασης και στο τέταρτο μέρος προτείνονται λύσεις για έξοδο του 

κλάδου από την οικονομική κρίση. Αυτές αφορούν σε πρωτοβουλίες που 

μπορούν να αναληφθούν από τις ίδιες τις κατασκευαστικές εταιρείες, στο ρόλο 

των πιστωτριών τραπεζών και στην υλοποίηση των δρομολογημένων 

θεσμικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα του 

άρθρου.  

 

2 Η κρίση στην ελληνική  αγορά ακινήτων  

2.1 Οικοδομική δραστηριότητα 

Η σημερινή κρίση στην ελληνική αγορά ακινήτων και ειδικότερα στον κλάδο 

των κατασκευών οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην τρέχουσα 

δημοσιονομική κρίση και στις επιπτώσεις της στη δυνατότητα 

χρηματοδότησης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.  

 

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. πιστοποιούν ότι όχι μόνο το 

βαρόμετρο της αγοράς ακινήτων, οι περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής 

Μακεδονίας, είναι σε δυσχερή θέση αλλά και ότι η κρίση έχει διαχυθεί σε 

ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια.  Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 

Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012, το μέγεθος της συνολικής 
οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, 

μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 36.336 

(∆ελτίο Τύπου 23.04.2012). Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

Φεβρουαρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011, η οικοδομική δραστηριότητα 

παρουσίασε μείωση κατά 23,2% ως προς τον αριθμό των οικοδομικών 

αδειών, κατά 35,7% ως προς την επιφάνεια και κατά 31,6 % ως προς τον 

όγκο.   
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Επίσης, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012, σε όλες 

ανεξαιρέτως τις περιφέρειες της χώρας σημειώθηκε μείωση του μεγέθους της 

συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας), σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011. Οι μεγαλύτερες 

μειώσεις του αριθμού των οικοδομικών αδειών καταγράφηκαν στις 

περιφέρειες της Κρήτης (-37,4%), της Ηπείρου (-34,4%), της ∆υτικής Ελλάδος 

(-32,5%), της Αν. Μακεδονίας & Θράκης (-28,2%), της ∆υτικής Μακεδονίας (-

25,5%), της Στερεάς Ελλάδας (-22,7%), της Αττικής (-20,2%), του Νότιου 

Αιγαίου (-17,3%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (-16,7%).  

 

Επιπλέον, τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δείχνουν ότι ο δείκτης 
παραγωγής στις κατασκευές2 του δ΄ τριμήνου του 2011 (∆ελτίο Τύπου 

15.03.2012) παρουσίασε μείωση κατά 34,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 

δείκτη του δ΄ τριμήνου του 2010, έναντι μείωσης κατά 33,5%, στην αντίστοιχη 

σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009. 

 

Τέλος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι 
συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων που έγιναν με τη διαμεσολάβηση του 

τραπεζικού συστήματος, δηλαδή με δανεισμό και όχι αποκλειστικά με 

αυτοχρηματοδότηση, έφθασαν το δ΄ τρίμηνο του 2011 τις 7.546 (προσωρινά 

στοιχεία), μειωμένες κατά 51,7% έναντι του δ΄ τριμήνου του 2010. Για 

ολόκληρο το 2011, ο αριθμός των συναλλαγών επί ακινήτων ήταν 41.623 

(προσωρινά στοιχεία), έναντι 74.457 το 2010 (οριστικά στοιχεία), δηλαδή 

μειώθηκε σημαντικά, κατά 44,1%.  

 

2.2 Κατασκευαστικές εταιρείες   

                                                 
2 Σκοπός της κατάρτισης του δείκτη είναι η σύγκριση του μεγέθους (όγκου) της εκάστοτε τρέχουσας τριμηνιαίας 
παραγωγής στους κλάδους κτιρίων – έργων πολιτικού μηχανικού προς την αντίστοιχη παραγωγή μιας δεδομένης 
σταθερής περιόδου, η οποία λαμβάνεται ως βάση. Όπως σημειώνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ (σελ. 4, ∆ελτίο Τύπου 16.03.2011) 
‘‘….τα στοιχεία του ∆είκτη Παραγωγής στις Κατασκευές δεν μπορούν να συγκριθούν με τα στοιχεία της Έρευνας 
Οικοδομικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής – ∆ημόσιας). Και τούτο διότι τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής 
∆ραστηριότητας, ως γνωστόν, προκύπτουν από ∆ιοικητικές Πηγές (Πολεοδομίες) και αναφέρονται στο σύνολο των 
εκδοθεισών οικοδομικών αδειών (νέων οικοδομών, επεκτάσεων, τροποποιήσεων, κ.λπ.) και όχι στις περατωθείσες 
οικοδομές. Αντίθετα, τα στοιχεία του ∆είκτη Παραγωγής στις Κατασκευές προκύπτουν από απευθείας έρευνα στις 
κατασκευαστικές εταιρείες και μάλιστα στις μεγαλύτερες από αυτές και αναφέρονται σε πραγματοποιηθείσα 
κατασκευαστική δραστηριότητα (οικοδομικά έργα, έργα πολιτικού μηχανικού)’’. 
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Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (βλ. Πίνακα 1) η συμβολή του κλάδου των 

κατασκευών στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία διαρκώς μειώνεται 

από το 2007 και εξής.  

 

Πίνακας 1 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) κατά κλάδο - κλάδοι 

κατασκευών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 

(Ποσοστά % επί της συνολικής ΑΠΑ)  

Έτη Κατασκευές Διαχείριση Ακίνητης 

Περιουσίας 

2000 6,33 10,03 

2001 6,56 9,49 

2002 5,48 9,90 

2003 5,87 10,29 

2004 5,93 10,01 

2005 6,24 10,29 

2006 7,01 9,58 

2007 6,01 10,01 

2008 5,27 10,07 

2009 5,16 11,17 

2010 4,47 11,34 

2011 3,97 12,15 

Τα στοιχεία για τα έτη 2000-2005 είναι οριστικά, ενώ για τα έτη 2006-2011 είναι προσωρινά. 

Πηγή: Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί της ΕΛ.ΣΤΑΤ και υπολογισμοί του συγγραφέα. 

 

Επίσης, οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις σε κατασκευές συνεχίζουν την 

πτωτική πορεία τους επί 11 συνεχή τρίμηνα. Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές 

ακαθάριστες επενδύσεις σε κατασκευές παρουσίασαν μείωση κατά 19,7% το 

γ' τρίμηνο του 2011 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2010.  

 

Οι επιπτώσεις της παρούσας δημοσιονομικής κρίσης στο εγχώριο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και της αναγκαίας περιοριστικής δημοσιονομικής 
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πολιτικής, που εφαρμόζεται από την ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθεια 

ικανοποίησης των κριτηρίων που έχουν τεθεί για την εξασφάλιση 

ευνοϊκότερων όρων αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους (Kouretas  and 

Vlamis, 2010) είναι άμεσες και προκαλούν δυσλειτουργίες στις χρηματικές 

ροές των εταιρειών του κατασκευαστικού κλάδου. Ενδεικτικό είναι ότι, για το 

οικονομικό έτος 2011, όλες οι εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες του κλάδου, με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, παρουσίασαν υψηλές ζημίες και καμία εταιρεία, όπως 

άλλωστε αναμενόταν, δεν θα διανείμει μέρισμα. Επιπλέον, μεγάλες 

κατασκευαστικές εταιρείες έχουν καταφύγει στην υπαγωγή τους στη 

διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 

3588/2007) περί προστασίας έναντι των πιστωτών τους. Με αυτόν τον τρόπο 

επιδιώκουν να επιτύχουν την αναχρηματοδότηση του βραχυχρόνιου 

δανεισμού τους και να βρουν κεφάλαια για τη συνέχιση των εργασιών τους.  

 

Αρκετές από τις εισηγμένες κατασκευαστικές εταιρείες δεν έχουν αυτή την 

στιγμή ενημερότητα πτυχίου για τη συμμετοχή τους σε μεγάλα δημόσια έργα 

διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου περί ελάχιστων οικονομικών 

κριτηρίων3 και δεν διαθέτουν τους δείκτες βιωσιμότητας κατά τάξη πτυχίου 

που θέτει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Επίσης, σε 

κάποιες περιπτώσεις οι ίδιες οι εταιρείες επέλεξαν οικειοθελώς τη χαμηλότερη 

τάξη πτυχίου προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς 

για μικρότερου προϋπολογισμού δημόσια έργα, τα οποία εκτιμάται ότι θα είναι 

εφεξής περισσότερα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.  

 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την επεξεργασία στοιχείων του Τμήματος 

Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για το 2010-2011, από τις 26 

συνολικά μεταβολές πτυχίων οι 15 αφορούσαν υποβαθμίσεις και οι 11 

αναβαθμίσεις. Στον αντίποδα, από τις 11 συνολικά εταιρείες, που 

αναβάθμισαν το πτυχίο τους, καμία δεν κατέθεσε αίτηση για πτυχίο των δύο 

ανώτερων τάξεων (7ης ή 6ης) και μόνο δύο αναβάθμισαν το πτυχίο τους από 

την 4η στην 5η τάξη. Τέλος, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 

                                                 
3 Απαιτούνται, μεταξύ άλλων, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και των κοινοπραξιών, βεβαίωση 
εργοληπτικής οργάνωσης για καταβολή εισφορών επιχείρησης και βεβαιώσεις ανεκτέλεστου έργου. 
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Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών, αλλά και βιοτεχνίες και 

βιομηχανίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις κατασκευές, έχουν 

παύσει την οικονομική τους δραστηριότητα.  

  

2.3 Απασχόληση στους τομείς των κατασκευών και στη διαχείριση 
ακίνητης περιουσίας    

Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής, οι απασχολούμενοι στον κλάδο των κατασκευών το δ΄ τρίμηνο του 

2011 (∆ελτίο Τύπου 15.03.2012) ήταν 227.000, αριθμός ο οποίος 

αντιπροσωπεύει το 5,7% του συνόλου των απασχολουμένων στους 

διαφόρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η απασχόληση στον κλάδο των 

κατασκευών μειώθηκε σημαντικά κατά 71.600 άτομα (-23,97%), σε σύγκριση 

με το δ΄ τρίμηνο του 2010. Αντίθετα, οι απασχολούμενοι στο κλάδο της 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ήταν 7.100 και αυξήθηκαν κατά 2.000 άτομα 

(39,21%) σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2010. Τέλος, κλάδοι συναφείς με 

τις κατασκευές, όπως τα ορυχεία, λατομεία και οικοδομικά υλικά, έχασαν 

σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας εξαιτίας της κρίσης που πλήττει την 

οικοδομική δραστηριότητα. 

 

2.4 Αγορά επαγγελματικών ακινήτων   

Στην Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική για το 

2011-2012 (Μάρτιος 2012) αναφέρεται (σελ. 63) ότι ‘‘στην αγορά 

επαγγελματικών ακινήτων (γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικά κτίρια, 

αποθηκευτικοί χώροι κ.λπ.) τα τελευταία έτη καταγράφεται μειούμενη ζήτηση, 

με παράλληλη στροφή των επιχειρήσεων προς φθηνότερη επαγγελματική 

στέγη, αυξημένη προσφορά με πτωτική τάση των τιμών, στενότητα 

χρηματοδότησης και σχετική επιφυλακτικότητα ως προς την ανάπτυξη νέων 

επενδυτικών σχεδίων, αύξηση των κενών εμπορικών καταστημάτων και 

γραφείων (ακόμα και σε δρόμους υψηλής προβολής), σημαντική υποχώρηση 

των ενοικίων και επαναδιαπραγμάτευση μισθωτηρίων συμβολαίων’’.  
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2.4.1 Εμπορικά καταστήματα-Λιανεμπόριο  

Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται τα αποτελέσματα έρευνας της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Αύγουστος 2010, Μάρτιος 2011, 

Αύγουστος 2010 και Μάρτιος 2012)4 για το ποσοστό των εμπορικών 

καταστημάτων που έχουν προβεί σε παύση επαγγελματικής δραστηριότητας 

στην Αττική. 

 

Πίνακας 2. Παύση επαγγελματικής δραστηριότητας καταστημάτων 
στην Αττική μεταξύ Ιουλίου 2010 και Μαρτίου 2012  

(Ποσοστά % επί του συνόλου των καταστημάτων της περιοχής) 

Περιοχές Αύγουστος 
2010 

Μάρτιος 
2011 

Αύγουστος 
2011 

Μάρτιος 
2012 

Κέντρο Αθήνας 

(Πατησίων, Ερμού, Πανεπιστημίου, 
Σταδίου, Ακαδημίας, Σόλωνος, Τρικούπη, 

Μπενάκη, Θεμιστοκλέους) 

18 23,4 24,4 29,6 

 

Μαρούσι 

(Ερμού, Πλαστήρα, Αγ. Δημητρίου) 

16,3 17 19,5 17 

 

Κηφισιά 

(Παπαδιαμάντη – Αργυροπούλου, 
Παναγίτσας, Λεβίδου, Κολοκοτρώνη, 

Κασσαβέτη) 

11,8 21 23,8 23,7 

 

Χαλάνδρι 

(Χαϊμαντά, Αγίας Παρασκευής, Α. 
Παπανδρέου) 

17 22,3 20,5 20 

 

Κολωνάκι 

(Σκουφά, Τσακάλωφ, Π. Ιωακείμ) 

12,5 18,6 23,7 19,7 

 

Ν. Ιωνία 

(Λεωφόρος Ηρακλείου) 

14,7 17,8 21,2 28,1 

 

Καλλιθέα 

(Θησέως) 

13,5 16,8 19,6 22,7 

                                                 
4 Η έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου βασίζεται σε διαχρονικό σχεδιασμό και διενεργείται σε 
εξαμηνιαία βάση από τον Αύγουστο του 2010.  Η έρευνα διενεργήθηκε μέσω επιτόπιας έρευνας στους κυριότερους 
εμπορικούς δρόμους το χρονικό διάστημα μεταξύ 19 Ιουλίου και 30 Ιουλίου 2010 και επικαιροποιήθηκε το χρονικό 
διάστημα μεταξύ 25 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 2011, 19 Ιουλίου και 30 Ιουλίου 2011 και 25 Φεβρουαρίου και 7 
Μαρτίου 2012. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει τη δυνατότητα διερεύνησης της δυναμικής (τάσης) του φαινομένου, 
τη συγκρισιμότητα των στοιχείων και την αξιοπιστία των στατιστικών εκτιμήσεων για τη μελλοντική εξέλιξη της 
κατάστασης. Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, η έρευνα θα επαναλαμβάνεται για το 
σύνολο των περιοχών κάθε εξάμηνο, με απώτερο στόχο τα στοιχεία να αποτυπωθούν ψηφιακά. 
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Πειραιάς 

(Σωτήρος, Τσαμαδού, Κολοκοτρώνη, 
Φίλωνος Γεωργίου,  Ηρ. Πολυτεχνείου, 
Βασιλέως Γεωργίου, Εθν. Αντιστάσεως, 
Ελ. Βενιζέλου, Καρ. Δημητρίου, Νοταρά) 

11 17,6 22 27,3 

Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Μάρτιος 2012). 

 

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της έρευνας του Αυγούστου του 2010, 

παρατηρείται ότι η κατάσταση είναι δυσμενέστερη σε όλους τους εμπορικούς 

δρόμους του δείγματος, με σημαντική αύξηση του ποσοστού των 

καταστημάτων που έχουν παύσει την οικονομική τους δραστηριότητα στο 

Λεκανοπέδιο Αττικής.  

Πιο συγκεκριμένα, η κατάσταση του κέντρου της Αθήνας αναφορικά με τα 

εμπορικά καταστήματα εξακολουθεί να είναι δυσμενής και μάλιστα 

δυσμενέστερη σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο, αφού το ποσοστό 

των καταστημάτων που έχουν παύσει την οικονομική τους δραστηριότητα  
αυξήθηκε στο 29,6%, από 24,4% τον Αύγουστο του 2011 και από 23,4% το 

Μάρτιο του 2011. Αυτή η κατάσταση έχει προκληθεί όχι μόνο λόγω της 

οικονομικής ύφεσης αλλά πιθανότατα και λόγω της δραματικής αύξησης της 

εγκληματικότητας5 και του εμπορίου ναρκωτικών που παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια στην Αθήνα.  

Η περιοχή του Πειραιά παρουσιάζει αντίστοιχη εικόνα με το κέντρο της 

Αθήνας, αφού το  27,3% των καταστημάτων στους κεντρικούς δρόμους έχουν 

διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Επιπλέον, η περιοχή του 

Πειραιά παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κλειστών επιχειρήσεων, 

καθώς σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2011, τα κλειστά καταστήματα επί του 

συνόλου των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες. Στη 

Νέα Ιωνία, συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Ηρακλείου, η οποία εξυπηρετεί τρεις 

γειτονικές περιοχές (Ν. Ηράκλειο, Ν. Ιωνία, Πευκάκια), το ποσοστό των 
                                                 
5 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2011 (∆ελτίο Τύπου 11.03. 
2012) σε όλη την επικράτεια διαπράχθηκαν 6.636 ‘‘Ληστείες’’, εκ των οποίων οι 5.134 στην Αθήνα. Όσων αφορά τις 
‘‘Κλοπές-∆ιαρρήξεις’’ σε όλη την επικράτεια το 2011 διαπράχθηκαν 96.925, εκ των οποίων οι 56.852 στην Αθήνα.  
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καταστημάτων που έχει προβεί σε παύση επαγγελματικής δραστηριότητας 

έφθασε το 28,1%, ενώ τον προηγούμενο χρόνο ήταν 17,8% και το 

προηγούμενο εξάμηνο 21,2%. Στην περιοχή της Κηφισιάς, σε σύνολο πέντε 

εμπορικών δρόμων που εξετάστηκαν, το ποσοστό φθάνει περίπου το 23,7%, 

παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο εξάμηνο. Ο εμπορικός 

δρόμος της Θησέως στη Καλλιθέα εμφανίζει ποσοστό κλειστών επιχειρήσεων 

της τάξεως του 22,7%, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον Αύγουστο 

του 2011 (19,6%) και το Μάρτιο του 2011 (16,8%). Η περιοχή του 

Χαλανδρίου, το Μάρτιο του 2012, στο σύνολο των κεντρικών εμπορικών 

δρόμων του (Ανδρέα Παπανδρέου, Αγίας Παρασκευής και Χαϊμαντά) 

παρουσιάζει ελαφρώς χαμηλότερο, σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα 

εξάμηνα, ποσοστό καταστημάτων (20%) που έχουν διακόψει την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα.  

Από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται ότι η αύξηση του αριθμού των 

καταστημάτων που έχουν παύσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα στο 

κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας Αττικής. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη 

σταδιακή αλλαγή των καταναλωτικών προτιμήσεων και συμπεριφορών 

(στροφή των καταναλωτών σε υπεραγορές και εμπορικά κέντρα-πάρκα), την 

αύξηση της παραβατικότητας όπως προαναφέρθηκε, καθώς και τη γενικότερη 

απαξίωση της εμπορικής δραστηριότητας εξαιτίας κρουσμάτων βίας και των 

επεισοδίων/καταστροφών καταστημάτων που συμβαίνουν τελευταία κατ’ 

επανάληψη ύστερα από συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας.  

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Colliers 

International (2012), εκτιμάται ότι τους επόμενους μήνες το ποσοστό των 

μεσαίων και μικρών καταστημάτων που θα είναι διαθέσιμα προς μίσθωση θα 

αυξηθεί σε 35%, καθώς η ζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως σε μεγάλες 

μονάδες όπως τα Εμπορικά Κέντρα και τα Εμπορικά Πάρκα, τα οποία 

κατέχουν πλέον την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ξένων εμπορικών 

σημάτων και των εγχώριων εμπόρων. Επίσης, στην ίδια μελέτη αναφέρεται 

ότι το πρώτο εξάμηνο του 2012 τα ενοίκια στους εμπορικότερους δρόμους της 

Αθήνας υποχώρησαν κατά μέσο όρο κατά 11,8% έναντι της αντίστοιχης 
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περιόδου του 2011. Αυτή η μείωση των ενοικίων αποτελεί τη δεύτερη 

μεγαλύτερη μεταξύ του δείγματος των χωρών που περιλαμβάνονται στη 

μελέτη της Colliers International. Πιο συγκεκριμένα, στη Σόφια παρατηρείται η 

μεγαλύτερη μείωση ενοικίων, της τάξεως του 20%, ενώ μειώσεις ενοικίων 

καταγράφονται επίσης σε Τίρανα (-10%), Ρώμη (-2,2%), Λισαβόνα (-3,3%), 

Όσλο (-6,7%), Μινσκ (-6,7%) και Γενεύη (-4%). 

 

2.4.2 Γραφεία - βιομηχανικοί χώροι 

Αναφορικά με τους χώρους γραφείων παρατηρείται σταδιακή υποχώρηση 

των ενοικίων ακόμα και σε παραδοσιακές αγορές όπως το κέντρο της Αθήνας, 

καθώς και μετεγκατάσταση εταιρειών σε μικρότερους χώρους. Γενικά το 2011 

ήταν μια από τις δυσκολότερες χρονιές για την επενδυτική δραστηριότητα 

λόγω της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, η οποία προκλήθηκε από τα μέτρα 

περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, μέτρα απομόχλευσης της οικονομίας 

και εσωτερικής υποτίμησης, που εφαρμόστηκαν από το 2009 και μετά.  

Ειδικότερα, η οικονομική ύφεση επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση για νέους 

χώρους γραφείων, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των επενδυτών να τηρεί 

στάση αναμονής προσδοκώντας να καταστεί το επενδυτικό προϊόν πολύ 

φθηνό (distressed asset) λόγω της δραματικής μείωσης των αξιών που θα 

προκύψει στην απευκταία περίπτωση της δημοσιονομικής κατάρρευσης της 

χώρας.  

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Colliers 

International (2012), τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς γραφείων για το 

2011 ήταν η μειωμένη διαθεσιμότητα νέων χώρων γραφείων και η 

επιβράδυνση της δραστηριότητας εκμισθώσεων. Αυτά οφείλονται κατά κύριο 

λόγο στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και στη συνακόλουθη 

υποχώρηση του ΑΕΠ, καθώς και στην αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα 

λόγω της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης. Για το 2012 τα κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά της αγοράς γραφείων αναμένεται να είναι η υπομίσθωση 

χώρων και η επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων, όπου η Λεωφόρος 

Κηφισίας και το κέντρο της Αθήνας θα παραμείνουν στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος. Το ποσοστό διαθεσιμότητας των χώρων γραφείων αναμένεται 
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να παραμείνει σταθερό για τις ελκυστικές τοποθεσίες, καθώς η ζήτηση έχει 

συγκεντρωθεί σ’ αυτές τις περιοχές δημιουργώντας σταθερά επίπεδα 

μισθωτικών αξιών. Σε αγορές δευτερεύουσας σημασίας, η διαθεσιμότητα και 

τα ενοίκια εκτιμάται ότι θα υποστούν μείωση της τάξεως του 25%. Αναφορικά 

με τους βιομηχανικούς χώρους παρατηρείται χαμηλή ζήτηση για 

αποθηκευτικούς χώρους, έλλειψη νέων χώρων υψηλών κατασκευαστικών 

προδιαγραφών, καθώς και υψηλό κόστος αγοράς γης.  

 

2.5  Τιμές των οικιστικών ακινήτων   

Παρά την κρίση που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ακίνητης περιουσίας στην 

Ελλάδα, αυτό δεν φαίνεται να μεταφράζεται σε σημαντικές μειώσεις των τιμών 

των κατοικιών τα τελευταία χρόνια, κάτι που θα βοηθούσε στην αύξηση των 

αγοραπωλησιών ακινήτων (Βλάμης, 2011).  

 

Από το καλοκαίρι του 2008, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) συγκεντρώνει 

πρωτογενή στοιχεία τιμών ακινήτων προερχόμενα από τις εμπορικές 

τράπεζες με στόχο την κατασκευή ∆εικτών Τιμών Ακινήτων (Μητράκος, 

2010). Μεταξύ άλλων, η ΤτΕ κατασκευάζει δείκτες όπως ο ‘‘δείκτης τιμών 

διαμερισμάτων κατά παλαιότητα’’ και ο ‘‘δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατά 

γεωγραφική περιοχή’’. Σύμφωνα με το δείκτη τιμών διαμερισμάτων κατά 

παλαιότητα, παρατηρείται πτώση 5,9% κατά μέσον όρο στις τιμές των 

διαμερισμάτων το δ' τρίμηνο του 2011 (προσωρινά στοιχεία), σε σχέση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 (∆είκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών 

ακινήτων,  δ΄ τρίμηνο 2011, Τράπεζα της Ελλάδος). Επίσης, σύμφωνα με το 

δείκτη τιμών διαμερισμάτων κατά γεωγραφική περιοχή, η μέση μείωση των 

τιμών που κατέγραψε η ΤτΕ για ολόκληρο το 2011 ήταν μεγαλύτερη στα δύο 

μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, δηλαδή της Αθήνας (-6,3%) και της 

Θεσσαλονίκης (-6,6%) σε σχέση τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις (-3,9%) και τις 

λοιπές περιοχές (-3,2%) (∆είκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών 

ακινήτων, δ΄ τρίμηνο 2011,  Τράπεζα της Ελλάδος). Αντίθετα, η μέση μείωση 
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των τιμών για το σύνολο του 2010 ήταν μεγαλύτερη στη Θεσσαλονίκη6 (-

7,4%) και τις λοιπές περιοχές (-5,8%), ενώ η Αθήνα φαίνεται ότι παρουσιάζει 

μεγαλύτερη αντοχή (-3,2%) σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα (∆είκτες τιμών 

και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων, δ΄ τρίμηνο 2010,  Τράπεζα της 

Ελλάδος).  

 

Στην Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2011 

(Απρίλιος 2012) αναφέρεται (σελ. 60) ότι ‘‘…..οι πτωτικές πιέσεις στις τιμές 

των οικιστικών ακινήτων είναι πιθανό να συνεχιστούν και τους επόμενους 

μήνες’’. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση, η αναμενόμενη 

διόρθωση των τιμών δεν πρέπει να θεωρηθεί ως κίνδυνος κατάρρευσης των 

τιμών των ακινήτων. Αυτό επισημαίνεται και από τον ∆ιοικητή της Τράπεζας 

της Ελλάδος στην Ενδιάμεση Έκθεσή του για τη Νομισματική Πολιτική 

(Οκτώβριος 2010), στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά (σελ. 75) ότι 

‘‘………πιθανότατα θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ο κίνδυνος απότομης 

μεταβολής των τιμών’’.  Επίσης αναφέρεται χαρακτηριστικά (υποσημείωση 

22, σελ. 60) ότι ‘‘…στον περιορισμό του κινδύνου απότομης μεταβολής των 

τιμών των κατοικιών, εκτός των άλλων έχει συμβάλει τόσο η απαγόρευση των 

πλειστηριασμών των κατοικιών που αποτελούν την πρώτη κατοικία 

νοικοκυριών (αντικειμενικής αξίας έως 200 χιλιάδες ευρώ) όσο και η 

απροθυμία των ίδιων των εμπορικών τραπεζών να εκπλειστηριάσουν τα 

ακίνητα, που αποτελούν εξασφαλίσεις επισφαλών δανείων, στην παρούσα 

φάση της έντονης ύφεσης’’. 

 

Παράγοντες της ελληνικής αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι λόγω της 

υπερβολικής αύξησης της προσφοράς τα προηγούμενα χρόνια ο αριθμός των 

αδιάθετων νεόδμητων κατοικιών κυμαίνεται σταθερά πάνω από 150.000 

πανελλαδικά. Θεωρούμε ότι η περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών των 

οικιστικών ακίνητα θα συμβάλει καθοριστικά στην απορρόφηση της 

υπάρχουσας υπερβάλλουσας προσφοράς, καθώς και γενικότερα στον 

εξορθολογισμό της κτηματαγοράς, επειδή ο ικανός, σωστά πληροφορημένος 

                                                 
6 Η μεγάλη πτώση στις τιμές των κατοικιών στη Θεσσαλονίκη μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην μεγάλη 
διαθεσιμότητα κατοικιών, που προέκυψε λόγω της ένταξης στο σχέδιο πόλης αρκετών νέων περιοχών. 
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δυνητικός αγοραστής μπορεί να διακρίνει τις επενδυτικές ευκαιρίες και να τις 

εκμεταλλευθεί αγοράζοντας φθηνά όταν οι αγορές ακινήτων υποχωρούν και 

πωλώντας ακριβότερα όταν οι αγορές ανακάμπτουν.  

 

Ωστόσο, η διόρθωση των τιμών δεν είναι ευπρόσδεκτη από την πλευρά των 

παλαιότερων αγοραστών κατοικιών, που έχουν χρηματοδοτήσει την αγορά 

της κατοικίας τους με ενυπόθηκα δάνεια, καθώς το περιουσιακό στοιχείο, που 

είχαν αγοράσει με δανεισμό θα έχει πλέον μικρότερη αξία σε σχέση με το 

ύψος του δανείου, το οποίο οι εν λόγω αγοραστές δεν έχουν εξ ολοκλήρου 

αποπληρώσει (γνωστότερο στην βιβλιογραφία ως φαινόμενο ‘‘negative 

equity’’). Επιπλέον, σε περίπτωση διόρθωσης των τιμών οι τράπεζες θα δουν 

την αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων των ενυπόθηκων δανείων που 

έχουν χορηγήσει να υποχωρεί, το οποίο σημαίνει ότι σε ενδεχόμενη 

χρεοκοπία των δανειοληπτών, οι τράπεζες θα πρέπει να εγγράψουν ζημιά 

στους ισολογισμούς τους (Βλάμης, 2011). 

 

3.  Αιτίες της ύφεσης στην ελληνική αγορά ακινήτων 

Τα παραπάνω στοιχεία για την πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας 

πανελλαδικά, την άνοδο της ανεργίας στον τομέα των κατασκευών και το 

υψηλό ποσοστό παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας καταστημάτων 

στην περιφέρεια Αττικής πιστοποιούν τη βαθιά ύφεση στην οποία βρίσκεται η 

ελληνική αγορά ακινήτων και κατ’ ακολουθίαν οι ελληνικές κατασκευαστικές 

εταιρείες. Πιθανές αιτίες της σημερινής δεινής οικονομικής κατάστασης του εν 

λόγω κλάδου είναι οι εξής:  

1. Το σύνολο της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται σε φάση ύφεσης, άρα 

και οι επιμέρους οικονομικοί κλάδοι επηρεάζονται αρνητικά.  

2. Πριν από την περίοδο της κρίσης, οι εμπορικές τράπεζες χορηγούσαν 

στεγαστικά δάνεια που υπερέβαιναν (σε σημαντικό αριθμό 

περιπτώσεων) το 100% της αξίας του ακινήτου και ταυτόχρονα 

προσημείωναν/υποθήκευαν τον υποκείμενο τίτλο του στεγαστικού 

δανείου, δηλαδή το ίδιο το ακίνητο. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η 

αποκλιμάκωση των τιμών στα οικιστικά ακίνητα οδήγησε στο γνωστό 
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στην βιβλιογραφία ως φαινόμενο ‘‘negative equity’’, με αποτέλεσμα τη 

συσσώρευση ακινήτων προς πλειστηριασμό στις τράπεζες. Επιπλέον, 

οι επιπτώσεις της παρούσας δημοσιονομικής κρίσης για το εγχώριο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα (έλλειψη ρευστότητας) έχουν καταστήσει 

τις εμπορικές τράπεζες πιο προσεκτικές και επιφυλακτικές ως προς τη 

χορήγηση στεγαστικών δανείων, καθώς αυτές συχνά ζητούν 

πρόσθετες εγγυήσεις προκειμένου να χορηγήσουν νέα στεγαστικά 

δάνεια. Παράγοντες της τραπεζικής αγοράς αναφέρουν ότι πλέον 8 

στις 10 αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια δεν τυγχάνουν έγκρισης, ακόμα 

και αν αυτές συνοδεύονται από παροχή εγγυήσεων.  

 

Η εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων από τις ελληνικές τράπεζες ως 

προς τη χορήγηση νέων στεγαστικών δανείων σε περίοδο 

δημοσιονομικής προσαρμογής  και απομόχλευσης της οικονομίας 

(Kouretas and Vlamis, 2010) αναπόφευκτα περιορίζει τα διαθέσιμα 

κεφάλαια προς τους υποψήφιους αγοραστές ακινήτων. Πιο 

συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση της αγοράς κατοικίας μέσω των 

στεγαστικών δανείων που χορηγούν οι τράπεζες διαρκώς 

συρρικνώνεται. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας 

της Ελλάδος για την τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού 

τομέα (βλ. Πίνακα 3), η πιστωτική επέκταση ως προς τη στεγαστική 

πίστη μειώθηκε με ρυθμό 3,4% τον Απρίλιο του 2012. 

 

 
Πίνακας 3 Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: 
πιστωτική επέκταση της στεγαστικής πίστης  
(εκατοστιαίες μονάδες) 
 

Μήνες 2012 2011 2010 

Ιανουάριος -3,1 -0,7  

Φεβρουάριος -3,2 -1.1  

Μάρτιος -3,4 -1,3  

Απρίλιος -3,4 -1,5  



16 
 

Μάιος  -1,7  

Ιούνιος  -1,7  

Ιούλιος  -2,1 1,9 

Αύγουστος  -2,1 1,6 

Σεπτέμβριος  -2,1 1,0 

Οκτώβριος  -2,4 0,7 

Νοέμβριος  -2,7 0,3 

Δεκέμβριος  -2,9 -0,4 

                  Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, Απρίλιος 2012. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό ήταν αρνητικό για ολόκληρο 

το έτος 2011 και το ∆εκέμβριο του 2010 (-0,4%), αλλά θετικό τους 

προηγούμενους μήνες του 2010 και τα προηγούμενα έτη (3,7% το 

∆εκέμβριο του 2009, 11,5% το ∆εκέμβριο του 2008, 21,9% το 

∆εκέμβριο του 2007, 26,3% το ∆εκέμβριο του 2006 και 33,0% το 

∆εκέμβριο του 2005). Με άλλα λόγια, η χρηματοδότηση από τις 

τράπεζες έχει συρρικνωθεί σημαντικά και από ρυθμό αύξησης των 

στεγαστικών δανείων κατά 33% πριν από 7 χρόνια, σήμερα μειώνεται 

με ρυθμό 3,4%. Τέλος, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ήταν 

αρνητική κατά 237 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012, 217 εκατ. ευρώ 

τον Μάρτιο του 2012, 240 εκατ. ευρώ τον  Φεβρουάριο του 2012 και 

342 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2012. 

3. Υπάρχει έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος από την πλευρά των 

νοικοκυριών και σημαντική μείωση της ζήτησης νεόδμητων 

διαμερισμάτων λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας για την απασχόληση 

των νοικοκυριών και τα μελλοντικά τους εισοδήματα (Βλάμης και 

Καλφαμανώλη, 2010). 

4. Αναμένεται μεσομακροπρόθεσμα σταδιακή αύξηση του κόστους του 

χρήματος (αν και στην περίοδο που διανύουμε το ενδεχόμενο αυτό 

φαίνεται να έχει μικρή πιθανότητα να συμβεί) από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα για να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές 

προσδοκίες που θα δημιουργηθούν λόγω της σημαντικής νομισματικής 
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χαλάρωσης των τελευταίων ετών (ECB, 2011). Αναπόφευκτα η ζήτηση 

για κατοικίες θα προσαρμοστεί στα καινούργια μακροοικονομικά 

δεδομένα, δηλαδή στα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού, που βεβαίως 

επηρεάζουν τη ζήτηση  στεγαστικών δανείων για αγορά κατοικίας. 

5. Η προσφορά ακινήτων προσαρμόζεται στα δεδομένα της φάσης του 

κύκλου της κτηματαγοράς.  

6. Το φορολογικό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταία 2-3 

έτη (επιβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτημένων 

δομημένων επιφανειών, μείωση του αφορολογήτου για την αγορά 

πρώτης κατοικίας, επαναφορά του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης 

Περιουσίας στη θέση του ΕΤΑΚ και επικείμενη αύξηση των 

αντικειμενικών αξιών με στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων 

από τις μεταβιβάσεις ακινήτων με γονική παροχή, κληρονομία και 

δωρεά), αναμένεται να επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση των 

επενδύσεων σε ακίνητα και δημιουργεί συνθήκες περαιτέρω μείωσης 

του αγοραστικού ενδιαφέροντος για κατοικίες. Ειδικότερα για τις 

μεγάλης επιφάνειας κατοικίες με υψηλή αντικειμενική αξία, 

παρατηρείται αδυναμία των νοικοκυριών να τις συντηρήσουν λόγω της 

υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης του ακινήτου, η οποία προστίθεται 

στην ήδη υψηλή φορολογική επιβάρυνση των εισοδημάτων των 

νοικοκυριών. 

7. Υπάρχει έλλειψη δημοπράτησης νέων έργων υποδομής λόγω της 

συνεχούς συρρίκνωσης του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων 

(Π∆Ε) που παρατηρείται τόσο από χρονιά σε χρονιά όσο και εντός του 

ίδιου δημοσιονομικού έτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ύψος του Π∆Ε 

για το 2011 είχε αρχικά (σύμφωνα με το δημοσιευμένο κρατικό 

προϋπολογισμό) προσδιοριστεί στα €8,5 δισ., όμως συρρικνώθηκε στο 

τέλος του έτους στα €6,6 δισ. (δηλαδή μειώθηκε κατά 22,3% ή €1,9 

δισ.) προκειμένου να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος της μείωσης του 

δημοσιονομικού ελλείμματος. 

8. Έχουν ακυρωθεί έργα υποδομής που είχαν δημοπρατηθεί παλαιότερα 

(π.χ. η υποθαλάσσια σήραγγα της Θεσσαλονίκης). 
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9. Παρατηρούνται καθυστερήσεις ως προς την εκτέλεση έργων 

παραχώρησης, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης, λόγω 

περιβαλλοντικών ζητημάτων και τεχνικών εκκρεμοτήτων. 

10. Σημαντικές καθυστερήσεις ως προς την εκτέλεση έργων των νέων 

οδικών αξόνων. Οι λόγοι για τους οποίους τα μεγάλα οδικά έργα 

παραχώρησης δεν προβλέπεται να μπορούν να ολοκληρωθούν 

σύντομα είναι κυρίως η μη απελευθέρωση των απαιτούμενων γαιών 

για τους αναδόχους, μέσω των σχετικών απαλλοτριώσεων (οι σχετικές 

αποζημιώσεις αρχικά προβλεπόταν να έχουν καταβληθεί στους 

ιδιοκτήτες έως τα μέσα του 2009). Ο χρόνος που απαιτείται για την 

αναγκαία μεταφορά των δικτύων κοινής ωφέλειας (π.χ. μεταφορά 

πυλώνων δικτύου υψηλής τάσης της ∆ΕΗ) και η πιθανή εμφάνιση 

αρχαιολογικών ευρημάτων στο κλείστο των ανασκαφών. Πιο 

συγκεκριμένα: 

α) Η Νέα Οδός-Ιόνια Οδός είναι ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει το 

Αντίρριο με τα Ιωάννινα (κοινοπραξία με μετόχους τους ομίλους ACS, 

Cintra, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ). Μέχρι στιγμής έχει παραδοθεί το 50% των 

απαλλοτριώσεων, ενώ οι καθυστερήσεις για την παράδοση του έργου, 

συνολικού ύψους €1,1 δις., υπολογίζονται σε δύο χρόνια. Μέχρι 

στιγμής έχει ολοκληρωθεί περίπου το 25% του έργου. 

 β) Η Κεντρική Οδός-Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος 

εξυπηρετεί τη ∆υτική Θεσσαλία (κοινοπραξία με μετόχους τους oμίλoυς 

ACS, Cintra, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ). Λόγω προσφυγών στο ΣτΕ μπορεί να 

υπάρξουν ακόμη και αλλαγές ως προς τη χάραξη του 

αυτοκινητόδρομου. 

γ) Η Ολύμπια Οδός είναι ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει Ελευσίνα – 

Κόρινθο-Πάτρα-Πύργο-Τσακώνα (κοινοπραξία με μετόχους τους 

oμίλoυς Vinci, Hochtief, Ελλάκτωρ, J&P ΑΒΑΞ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ). Το έργο, 

συνολικού ύψους €861εκατ. παρουσιάζει καθυστερήσεις 

χρονοδιαγραμμάτων δύο ετών και οι απαλλοτριώσεις βρίσκονται στο 

50-60% του προβλεπόμενου συνόλου. 

δ) Ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (κοινοπραξία με μετόχους τους 

oμίλoυς Hochtief, Ελλάκτωρ, J&P ABAΞ, Vinci, AΕΓΕΚ). Η πρόοδος 
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των εργασιών βρίσκεται στο 57% του προβλεπόμενου, με μεγάλες 

καθυστερήσεις στα νέα τμήματα του οδικού άξονα. 

ε) Ο Ε-65 είναι ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει Σκάρφεια-Λαμία-

Τρίκαλα-Εγνατία και Λαμία-Ράχες. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 

15% του έργου, συνολικού ύψους €2,1 δις. 

στ) Ο άξονας Μορέας είναι ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει Κόρινθο- 

Τρίπολη-Καλαμάτα και Λεύκτρο-Σπάρτη (κοινοπραξία με μετόχους 

τους ομίλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ-Ιντρακάτ). 

11.  Εκκρεμούν οφειλές του ∆ημοσίου (περίπου €2,5 δισ., σύμφωνα με τις 

εργοληπτικές οργανώσεις ΠΕΣΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΣΑΤΕ 

και ΣΤΕΑΤ) προς τις κατασκευαστικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που απορρέουν από τις εργολαβικές συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί 

για διάφορα δημόσια έργα, πολλά εκ των οποίων έχουν ήδη 

κατασκευαστεί και παραδοθεί.  

12. Παρατηρείται αδυναμία των κατασκευαστικών εταιρειών να 

αποπληρώσουν δάνεια προηγούμενων ετών. 

13. Είναι γνωστά τα προβλήματα που έχουν προκληθεί με αρνητικές 

συνέπειες για την απασχόληση και γενικότερα τη μεγέθυνση της 

ελληνικής οικονομίας από τις κατά καιρούς αποφάσεις των ελληνικών 

δικαστηρίων για μεγάλα κατασκευαστικά έργα, τα οποία ήδη έχουν 

ξεκινήσει ή πολλές φορές και ολοκληρωθεί.7 Χωρίς απολύτως καμία 

διάθεση να κριθεί η ουσία των αποφάσεων των ελληνικών διοικητικών 

δικαστηρίων, θα θέλαμε να προτείνουμε, εφόσον κάτι τέτοιο είναι 

εφικτό, όταν πρόκειται για μεγάλες επενδύσεις σε κατασκευές 

ακινήτων, να καλείται το Συμβούλιο της Επικρατείας να γνωμοδοτήσει 

εκ των προτέρων για ζητήματα περιβάλλοντος ή και για άλλα θέματα, 

ώστε οι απαιτούμενες διορθώσεις να γίνονται άμεσα και έτσι να μην 

‘‘μπλοκάρονται’’ τα έργα εκ των υστέρων, αφού θα έχουν ήδη ξεκινήσει 

ή πολλές φορές και ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής τους. 

14. Τέλος, σημαντικός παράγοντας, η σημασία του οποίου δεν θα πρέπει 

να υποβαθμίζεται, είναι η κακή ψυχολογία που επικρατεί στην αγορά 

                                                 
7 Πιο πρόσφατα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Θεάτρου Μπάντμιντον  στο Γουδή, οι 
οποίες κατασκευάστηκαν προσωρινά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και κατόπιν έγιναν μόνιμες, είναι παράνομες. 
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ακινήτων. Αυτή έχει επηρεαστεί από το φόβο μιας εντονότερης ύφεσης, 

η οποία πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας και περαιτέρω 

συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

4 Προτάσεις πολιτικής για την έξοδο της ελληνικής κτηματαγοράς από 
τη οικονομική κρίση 

∆εδομένου ότι ο κλάδος των ακινήτων/κατασκευών υπήρξε κατά το πρόσφατο 

παρελθόν ένας από τους πλέον ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας (Karousos and Vlamis, 2008 και Χαρδούβελης, 2009) θεωρείται ότι 

δεν θα πρέπει να αφεθεί στην τύχη του. Οι προτάσεις για έξοδο του κλάδου 

από τη σημερινή κρίση αφορούν σε πρωτοβουλίες που μπορούν να 

αναληφθούν από τις ίδιες τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, στον ρόλο 

των πιστωτριών τραπεζών, καθώς και στις δρομολογημένες θεσμικές 

πρωτοβουλίες της Ελληνικής Πολιτείας για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

 

4.1 Πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν από τις ελληνικές 
κατασκευαστικές εταιρείες  

1. Τα κοινοτικά κονδύλια που διοχετεύονταν στα προγράμματα 

περιφερειακής ανάπτυξης στρέφονται πλέον, κατά κύριο λόγο, προς τα 

νέα μέλη της ΕΕ (χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης), τα 

οποία προφανώς έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης 

έργων βασικών υποδομών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο οι ελληνικές  

εταιρείες που διαθέτουν το κρίσιμο μέγεθος ώστε να μπορέσουν να 

ανταγωνιστούν αντίστοιχες εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου της 

ευρωπαϊκής αγοράς να επιδείξουν την αναγκαία εξωστρέφεια και να 

διεκδικήσουν κατασκευαστικά έργα σε χώρες που ακόμα υστερούν 

στον τομέα των βασικών υποδομών. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στον προσανατολισμό των ελληνικών κατασκευαστικών 

εταιρείων      −κάποιες το έχουν ήδη κάνει−  προς τις αγορές των νέων 

κρατών-μελών της ΕΕ, τη Β. Αφρική καθώς και τις χώρες της Μέσης 

Ανατολής.8 

                                                 
8 Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πολιτική αστάθεια στις χώρες της Μ. Ανατολής και της Β. 
Αφρικής δημιουργεί αβεβαιότητα τόσο για την ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων όσο και για την ανάληψη νέων. 
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2. Οι εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου θα πρέπει, δεδομένου ότι η 

έλλειψη δημοπράτησης νέων δημόσιων έργων αναμένεται να 

συνεχιστεί λόγω του ότι είναι περιορισμένες οι πιστώσεις για το 

πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, να στραφούν με μεγαλύτερη 

ένταση σε νέους, μη κορεσμένους, τομείς δραστηριότητας (ενέργεια, 

υδροηλεκτρικά έργα, διαχείριση ΧΥΤΑ και logistics) και να επιδιώξουν 

την προσέλκυση ξένων στρατηγικών επενδυτών (Karousos and 

Vlamis, 2008). Αξίζει να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο ότι οι μεγάλοι 

ευρωπαϊκοί κατασκευαστικοί όμιλοι υλοποιούν σχεδόν το μισό του 

κύκλου εργασιών τους με δραστηριότητες σε άλλους τομείς εκτός 

κατασκευαστικού αντικειμένου (Εθνική Τράπεζα, 2011). 

 

4.2 Πρωτοβουλίες των πιστωτριών τραπεζών 

Είναι γνωστά τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν 

σήμερα οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες λόγω των αρνητικών συνεπειών: (α) 

της δημοσιονομικής κρίσης, που αντανακλάται και σ’ αυτές (Kouretas and 

Vlamis, 2010), (β) της έκθεσής τους στα ελληνικά ομόλογα, (γ) της 

ολοκλήρωσης του ‘κουρέματος’ του ελληνικού χρέους μέσω της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης με τους ιδιώτες πιστωτές (γνωστότερο ως PSI) και (δ) από 

τα συμπεράσματα της έκθεσης της BlackRock σχετικά με την ποιότητα των 

στοιχείων του ενεργητικού τους. 

 

Ωστόσο, τηρουμένων των αναλογιών, κρίνεται απαραίτητο οι ελληνικές 

εμπορικές τράπεζες, στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, να 

διευκολύνουν τις αξιόπιστες εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου, δηλαδή 

αυτές που έχουν πιστοποιημένα θετικό ιστορικό πιστοληπτικής αξιολόγησης. 

Οι κατασκευαστικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν προσωρινό πρόβλημα 

ρευστότητας θα πρέπει να ξεκινήσουν σειρά συζητήσεων και 

διαπραγματεύσεων με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών, με σκοπό την 

αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού τους. 

Μέσω της αναχρηματοδότησης και της ταυτόχρονης χορήγησης νέων 

κεφαλαίων κίνησης θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές τους και να εξομαλύνουν τις χρηματικές εκροές τους.   
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4.3 Υλοποίηση θεσμικών πρωτοβουλιών της Ελληνικής Πολιτείας 

Η Ελληνική Πολιτεία μπορεί να στηρίξει την ελληνική κτηματαγορά με 

πρωτοβουλίες και θεσμικές παρεμβάσεις βραχυχρόνιου ή πιο μακροχρόνιου 

χαρακτήρα. Oι παρακάτω ενέργειες έχουν ήδη εξαγγελθεί, αλλά εκκρεμεί η 

υλοποίηση πολλών από αυτές. Ως εκ τούτου, θεωρείται απολύτως αναγκαίο 

να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς η υλοποίηση των παρακάτω θεσμικών 

πρωτοβουλιών: 

1. Η χρηματοδότηση των πρώτων επενδυτικών δραστηριοτήτων στο 

πλαίσιο του προγράμματος “Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες 

επενδύσεις σε αστικές περιοχές”, γνωστότερου με το αγγλικό 

ακρωνύμιο Jessica (Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas).  

2. Ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, υποστήριξη των ιδιωτικών 

επενδύσεων στην ‘‘πράσινη’’ οικονομία και τον ενεργειακό τομέα (έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πρόγραμμα ανάπτυξης 

φωτοβολταϊκών σταθμών), καθώς και των ‘‘πράσινων’’ δικτύων 

υποδομών (διευρωπαϊκά δίκτυα για τις μεταφορές και την ενέργεια), με 

διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης των ενεργειών αυτών 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

3. Ενεργοποίηση του νόμου για την αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης 

περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, εξέλιξη η οποία θα δώσει τη 

δυνατότητα σε εταιρείες ακινήτων αλλά και σε Ανώνυμες Εταιρείες 

Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) να συμμετάσχουν στην 

αξιοποίηση της εν λόγω περιουσίας. 

4. Επιτάχυνση της εκτέλεσης του προγράμματος “Χτίζοντας το 
Μέλλον”9. 

                                                 
9 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο της ενεργειακής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής που ασκεί, θεωρεί επιβεβλημένη τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων με ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα    ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος της χώρας και με βάση τις 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα για: 

 •20% εξοικονόμηση ενέργειας, 
 •20% μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

•20% αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
για την περίοδο 2011-2012 εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες: (α) ενέργειες ενσωμάτωσης προηγμένης και ώριμης 
τεχνολογίας, (β) πιλοτικές ενέργειες σε έργα που αφορούν προϊόντα και τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής απόδοσης και (γ) ενέργειες συντονισμένης βιομηχανικής και ακαδημαϊκής έρευνας. Το όφελος 
από την εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε €9 δισεκατομμύρια. 
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5. Εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια το ελληνικό ∆ημόσιο θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στη διαχείριση των κρατικών ακινήτων που παραμένουν 

αναξιοποίητα10 και στην πώληση των αστικών ιδιωτικών ακινήτων που 

έχουν περιέλθει στη κυριότητά του (Βλάμης και Κωνσταντόπουλος, 

2010) προκειμένου να αναζωογονηθεί το επενδυτικό περιβάλλον, να 

επανεκκινήσει η ελληνική κτηματαγορά και έτσι το ∆ημόσιο να 

συμβάλει −στο μέτρο του δυνατού− στην αντιμετώπιση της τρέχουσας 

δημοσιονομικής κρίσης. Ωστόσο, θεωρείται ότι, για να ευοδωθεί η 

προσπάθεια της αξιοποίησης των δημόσιων ακινήτων, θα πρέπει σε 

βάθος χρόνου να προγραμματιστεί και να υλοποιηθεί μια σειρά από 

απαραίτητες θεσμικές αλλαγές (Βλάμης και Καλφαμανώλη, 2008). 

Αυτές αφορούν στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου, την εκπόνηση 

δασολογίου, την εφαρμογή του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, την 

ολοκλήρωση της αναθεώρησης του ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό, 

τη θεσμοθέτηση ειδικών πλαισίων για τον παράκτιο χώρο και τους 

ορεινούς όγκους, καθώς και τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων για 

πολεοδομικά θέματα (αποσαφήνιση χρήσεων γης), για τις εταιρείες 

επενδύσεων σε ακίνητα, για τη λειτουργία γηπέδων γκολφ, κέντρων 

θαλασσοθεραπείας κ.λπ. 

6. Εκτέλεση με γοργούς ρυθμούς του προγράμματος 

αποκρατικοποιήσεων όπως έχει σχεδιαστεί από τα συναρμόδια 

υπουργεία και έχει ανακοινωθεί από τους επικεφαλής του Ταμείου 

Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ημοσίου (ΤΑΙΠΕ∆).  

7. Πρόοδος του προγράμματος “Πράσινος Τουρισμός”. 

Αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων από τους πόρους 

του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ)” για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης των κτηριακών εγκαταστάσεων στον τομέα του 

                                                 
10 Αναξιοποίητα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση 
δημόσιων    υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα: Φιλελλήνων 13-15 (ανήκει στο ΤΕΑ∆Υ), 2.087 τ.μ., Αξαρλιάν 7 (ΙΚΑ), 864 
τ.μ., Βουλής 8-10 (ΟΑΕΕ), 2.577 τ.μ., Βουλής 6 (ΙΚΑ), 1.444 τ.μ., Ακαδημίας και Ζαλοκώστα (ΚΕ∆), Σταδίου 58 
(ΤΕΑ∆Υ), 2.196 τ.μ.,  Μενάνδρου 27-29 (ΙΚΑ), 662 τ.μ., Ιουλιανού 36 (Ταμείο Αστυνομικών), 2.524 τ.μ., Μενάνδρου 
48 (ΙΚΑ), 1.316 τ.μ., Κουμουνδούρου 23 (ΕΤΑΠΜΜΕ), 1.142 τ.μ., Βουλής 2 (κληροδότημα), Καποδιστρίου (Α΄ 
Βοηθειών), Αγίου Κωνσταντίνου 43 (ΕΤΑΑ), 1.910 τ.μ., Σωκράτους 65-67 (ΤΕΑΙΤ), 7.809 τ.μ., Πειραιώς 22 (ΤΕΑΙΤ), 
1.573 τ.μ., Φιλελλήνων και Ξενοφώντος (κληροδότημα), Στουρνάρη (κληροδότημα), Αναπήρων Πολέμου, Κολωνάκι 
(Κληροδότημα), Ξενοδοχείο La Mirage (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας), Κτίριο Κεράνη (Λ. Θηβών 196-198), 45.000 
τ.μέτρα. 
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τουρισμού, στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην 

ανάπτυξη συστημάτων εξοικονόμησης και διαχείρισης νερού, στη 

διαχείριση απορριμμάτων και στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 

προτύπων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. 

8. Ταχεία εκτέλεση του προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον”. 

9. Έναρξη δημοπράτησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Ας σημειωθεί ότι τελευταίο έτος απορρόφησης 

κονδυλίων του ΕΣΠΑ είναι το 2015 και πολλά από τα έργα που 

σχεδιάζεται να ενταχθούν σ’ αυτό δεν έχουν ακόμη δημοπρατηθεί. 

10. ∆ιευκόλυνση των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών ως προς την 

πρόσβαση στις επιδοτήσεις της ΕΕ και σε δάνεια της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων για κατασκευαστικά έργα σε υποδομές. 

11. Σταδιακή εξόφληση των κατασκευαστικών και εργοληπτικών 

επιχειρήσεων για τις συσσωρευμένες οφειλές του Ελληνικού ∆ημοσίου 

που απορρέουν από τις εργολαβικές συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί 

για διάφορα δημόσια έργα.11  

12. Σχεδιασμός σταθερής φορολογικής πολιτικής απέναντι σε ένα τόσο 

σημαντικό κλάδο της οικονομίας, όπως είναι αυτός των ακινήτων 

(Βλάμης και Καλφαμανώλη, 2008).  

5 Συμπεράσματα  

Σ’ αυτό το άρθρο παρουσιάστηκαν στοιχεία τα οποία πιστοποιούν τη βαθιά 

ύφεση στην οποία βρίσκεται σήμερα η αγορά ακινήτων και συνακόλουθα οι 

ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Ενδεχομένως το πιο ανησυχητικό 

στοιχείο είναι ότι η ελληνική αγορά ακινήτων θα αργήσει να εξέλθει από την 

κρίση γιατί πλέον έχουν εκλείψει οι παράγοντες που συνέβαλλαν καθοριστικά 

στην ανάπτυξή της, με υψηλούς ρυθμούς, την περίοδο 1996-2005 (Karousos 

and Vlamis, 2008).  

 

                                                 
11 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες στις οποίες οφείλονται χρήματα, που απορρέουν από τις 
εργολαβικές συμβάσεις τους με το ∆ημόσιο υποχρεώνονται να πληρώνουν ΦΠΑ 23%, προκαταβολή φόρου 3% επί 
των ανεξόφλητων τιμολογίων αλλά και έκτακτη εισφορά επί των λογιστικών (όχι πραγματικών) κερδών τους. Επίσης, 
οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν επισφαλή απαίτηση από το ∆ημόσιο ή τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα (για παράδειγμα οφειλές των ΟΤΑ), διότι το ∆ημόσιο δεν αναγνωρίζεται ως “επισφαλής 
πελάτης”. 
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Πιο συγκεκριμένα, πρώτον η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

δρομολόγησε σταθεροποιητικούς μακροοικονομικούς κανόνες και πολιτική, 

που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης λόγω της 

προσπάθειας σύγκλισης με τις υπόλοιπες αναπτυγμένες δυτικοευρωπαϊκές 

οικονομίες. Έτσι, η πτώση των επιτοκίων κατέστησε τα στεγαστικά δάνεια 

προσβάσιμα στο ευρύ κοινό και ενίσχυσε τη ζήτηση για ιδιόκτητες κατοικίες. 

Αντίθετα, αναμένεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει σταδιακά 

το κόστος του χρήματος μακροπρόθεσμα για να αντιμετωπιστούν οι 

πληθωριστικές προσδοκίες που θα δημιουργηθούν λόγω της σημαντικής 

νομισματικής χαλάρωσης των τελευταίων ετών (αν και, όπως ήδη 

προαναφέρθηκε, φαίνεται ότι το ενδεχόμενο αυτό έχει σήμερα μικρή 

πιθανότητα να συμβεί). Επιπλέον, η εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων από 

τις ελληνικές τράπεζες ως προς τη χορήγηση νέων στεγαστικών δανείων, σε 

περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής  και απομόχλευσης της οικονομίας, 

αναπόφευκτα περιορίζει τη ρευστότητα προς τους υποψήφιους αγοραστές 

ακινήτων. 

 

∆εύτερον, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 οδήγησε σε 

σημαντική άνοδο των δημόσιων επενδύσεων σε έργα υποδομής. Αντίθετα, τα 

τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί ο προϋπολογισμός του Π∆Ε και η θετική 

επίδραση των Ολυμπιακών έργων στην οικονομική ανάπτυξη τείνει να 

εξανεμιστεί όσο απομακρυνόμαστε από την ημερομηνία διεξαγωγής των 

Ολυμπιακών Αγώνων.  

 

Τρίτον, τα κοινοτικά κονδύλια που διοχετεύονταν στα προγράμματα 

περιφερειακής ανάπτυξης στρέφονται πλέον, κατά κύριο λόγο, προς τα νέα 

μέλη της ΕΕ (χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης), τα οποία 

προφανώς έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης έργων βασικών 

υποδομών.  

 

Τέλος, όπως αναφέρεται στην Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος για το έτος 2011 (Απρίλιος 2012, σελ. 61), ‘‘…η προοπτική 

ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη βελτίωση 
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των προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, τη βελτίωση των 

συνθηκών χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, καθώς και από την 

ενίσχυση των προοπτικών ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και συνεπώς 

τον περιορισμό της αβεβαιότητας’’. Θεωρούμε ότι η ενίσχυση των 

δρομολογημένων θεσμικών πρωτοβουλιών της Ελληνικής Πολιτείας, σε 

συνδυασμό με πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν από τις 

κατασκευαστικές εταιρείες και τις πιστώτριες τράπεζες, αποτελεί το εργαλείο 

πολιτικής που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στη μάχη κατά της κρίσης και 

δυνητικά μπορεί να συμβάλει στη βιωσιμότητα του κλάδου των κατασκευών 

και γενικότερα στην ισχυροποίηση της ελληνικής αγοράς ακινήτων. 
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