
Σ
ταδιακή στροφή των 
ιδιοκτητών ακινήτων 
στις παραδοσιακές 

ενοικιάσεις παρατηρείται 
το τελευταίο χρονικό διά-
στηµα, µε τις βραχυχρόνι-
ες τουριστικές µισθώσεις να 
φαίνεται ότι χάνουν την αί-
γλη τους, τη στιγµή που το 
εγχώριο real estate βρίσκει 
δειλά-δειλά τις ισορροπίες 
του. Στην κατεύθυνση αυ-
τή και µε στόχο αφενός τη ρύθµιση της κτηµα-
ταγοράς -η οποία τα τελευταία χρόνια έχει υπο-
στεί τεκτονικές αλλαγές από την έκρηξη της ζήτη-
σης για βραχυχρόνιες τουριστικές µισθώσεις- και 
αφετέρου την εκλογίκευση των τιµών στα ακίνη-
τα κινείται και η πρόταση της Πανελλήνιας Οµο-
σπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων για µείωση κατά 
10 ποσοστιαίες µονάδες της φορολογίας των ει-
σοδηµάτων που προέρχονται από ενοίκια κύρι-
ας κατοικίας. Η πρόταση της ΠΟΜΙ∆Α, που εκτι-
µάται ότι θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τους ιδι-
οκτήτες, έχει σταλεί στην ηγεσία του υπουργείου 

Οικονοµικών και αναµένεται να τεθεί στο τραπέζι 
των συζητήσεων το αµέσως προσεχές διάστηµα, 
ενώ παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι η 
εφαρµογή του συγκεκριµένου µέτρου θα συντε-
λέσει σηµαντικά στην αλλαγή του χάρτη της κτη-
µαταγοράς και θα στρέψει περίπου 3.000 ακίνη-
τα, που ενοικιάζονται µέσω ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας τύπου Airbnb και βρίσκονται στην Αθή-
να, στην αγορά των µακροχρόνιων µισθώσεων. 

Ηδη από τον Σεπτέµβριο παρατηρείται στροφή 
των ιδιοκτητών ακινήτων στις κλασικές µισθώσεις, 
µε παράγοντες της κτηµαταγοράς να εντοπίζουν 

την τάση αυτή κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα 
και στις πόλεις όπου υπάρχει ανεπάρκεια ή ακόµη 
και έλλειψη διαθέσιµων διαµερισµάτων για φοι-
τητική κατοικία. Καθοριστικό ρόλο στην απόφα-
ση χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων να διαθέσουν 
εκ νέου τα καταλύµατά τους στις κλασικές µισθώ-
σεις διαδραµατίζουν τόσο ο έντονος ανταγωνι-
σµός που καταγράφεται στην αγορά των βραχυ-
χρόνιων µισθώσεων όσο και η αυξηµένη προσφο-
ρά ακινήτων στις ηλεκτρονικές πλατφόρµες, πα-
ράγοντες που πιέζουν σηµαντικά τα εισοδήµατα 
από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα.
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Το Airbnb χάνει 
την αίγλη του

ΟΙ ΚΡΟΙΣΟΙ 
ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ MIG
Σε κρίσιµο σταυροδρόµι βρίσκεται 
ο ισχυρός επιχειρηµατικός όµιλος 
Marfin Investment Group και ήδη 
ξένοι επενδυτές, όπως ο Τσέχος 
Γίρι Σµετς της Emma Capital 
και ο Ιρλανδός Λουκ Κόµερ 
του βρετανικού fund Comer 
Capital, έχουν εκφράσει 
το ενδιαφέρον τους

ΕΡΙΞΕ ΑΓΚΥΡΑ 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ο Αµερικανός µεγιστάνας 
και ιδιοκτήτης της εταιρείας 
real estate Hines, Τζέφρι 
Χάινς, κινείται δυναµικά 
στην ελληνική ξενοδοχειακή 
αγορά και, µετά την Αθήνα, 
προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό 
του τρία ξενοδοχεία σε 
Ηράκλειο και Σητεία
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Realmoney

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Το ύψος της σύνταξης που θα 
πάρουν με ορίζοντα το 2025 οι 
μη μισθωτοί, γιατροί, δικηγόροι, 
μηχανικοί και ελεύθεροι 
επαγγελματίες, ανάλογα με την 
εισφορά που θα επιλέξουν
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 ΣΕΛ. 3

Ποιοι είναι οι πέντε τομείς που θα 
χρηματοδοτηθούν από τα κέρδη των 
ελληνικών ομολόγων και θα στηρίξουν 
επιπλέον φοροελαφρύνσεις, με βάση 
την πρόταση που έστειλε η ηγεσία του 
οικονομικού επιτελείου στους δανειστές
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