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«Η επένδυση στην εκµετάλλευση ακινήτων 
είναι θελκτική»

Τ
ην εκτίµηση ότι, όταν το εισόδηµα ανακάµψει 
στα επίπεδα του Φεβρουαρίου 2020, η αγορά 
ακινήτων θα έχει ανακτήσει το χαµένο έδαφος 
κάνει µιλώντας στην F.S. o επισκέπτης καθηγη-
τής του τµήµατος Οικονοµικών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Φώτιος Μουζά-
κης-Νεολής.
Ο δρ. Μουζάκης, ο οποίος είναι ιδρυτής και ακαδηµαϊκός 
υπεύθυνος elearning και µεταπτυχιακών προγραµµάτων 
στην ακίνητη περιουσία ΕΚΠΑ, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι 
στη συνέχεια η αγορά θα κινηθεί ανοδικά λόγω της ορµής 
που δηµιουργεί η διατήρηση της ανάκαµψης.

Πόση πίεση είχε δηµιουργήσει στο σύστηµα της στέγα-
σης η στροφή σε µισθώσεις airbnb;
Η βραχυχρόνια ενοικίαση αναπτύχθηκε κυρίως σε περι-
οχές που συνδυάζουν τουριστικό ενδιαφέρον και καλές 
συγκοινωνιακές διασυνδέσεις, δηλαδή στην πράξη στο 
κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ στις λοιπές περιοχές η 
συγκέντρωση είναι περιορισµένη. Στις περιοχές µεγάλης 
συγκέντρωσης άσκησε αυξητική πίεση στις τιµές και µει-
ωτική πίεση στη διαθεσιµότητα κενού χώρου. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ώθησε τις τοπικές αγορές ακινήτων σε µε-
τάβαση από οικιστική σε τουριστική χρήση, µε σηµαντική 
αλλαγή στον κοινωνικοοικονοµικό χαρακτήρα τους, π.χ. 
στο Κουκάκι.

Τι αποτέλεσµα είχε η υπερτίµηση κατοικιών σε υποβαθ-
µισµένες περιοχές για τη στέγαση προσφύγων;
Η αντιµετώπιση της υψηλής κενότητας η οποία συντελεί 
στην υποβάθµιση περιοχών είναι θετικό χαρακτηριστικό. Η 
τοποθέτηση, όµως, µεταναστών είναι ένα σύνθετο κοινω-
νικό ζήτηµα το οποίο απαιτεί τους κατάλληλους χειρισµούς 
από την πολιτεία, ώστε να ωθείται η οµογενοποίηση και η 
κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Εάν µεγάλος αριθµός 
τοποθετηθεί απότοµα, δίχως τη συνεχή παρακολούθηση 
από τις κοινωνικές υπηρεσίες, καταλήγουµε σε γκετοποίη-
ση. Στις άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχει µεγάλη εµπει-
ρία πάνω στο ζήτηµα και είναι ανάγκη οι αποφάσεις που 
παίρνονται εδώ να στηρίζονται σε αυτήν, όπως και η επιλο-
γή των κατάλληλων πολιτικών και κοινωνικών κριτηρίων. 
Επαναλαµβάνω ότι εάν ο αριθµός των µεταναστών κατά 
περιοχή δεν είναι σηµαντικός ώστε να επηρεαστεί το σύ-
νολο και συνοδεύονται µε την κατάλληλη παρακολούθηση, 
τότε συντελούν στην αναβάθµιση των περιοχών αυτών. 
Στο θέµα, όµως, της υπερτίµησης, ασκεί παραµορφωτικές 
επιδράσεις στην αγορά οικιστικών. Η µόνη σωστή τιµή εί-
ναι η τιµή της αγοράς, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο.

∆ηµιουργεί νέο τοπίο η έλλειψη ζήτησης στέγης για φοι-
τητές στο πρώτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο;

∆εν έχω ενηµερωθεί για νεότερα στοιχεία για τη ζήτηση 
αυτή συνολικά, αλλά γνωρίζω ότι στην περιοχή του ευ-
ρύτερου κέντρου ούτε οι τιµές έχουν µαλακώσει ούτε τα 
ακίνητα µένουν αζήτητα. Ίσως πλέον να αποφεύγονται 
κάποιες υπερβολές στη ζητούµενη τιµή για πολύ µικρούς 
χώρους που εµφανίστηκαν τα πρόσφατα έτη. Είναι σίγουρο 
ότι τώρα οι φοιτητές σκέφτονται πιο προσεκτικά τις δυνατό-
τητες συγκατοίκησης για εξοικονόµηση των εξόδων, κάτι 
που είναι η νόρµα στις αναπτυγµένες αγορές. Με αυτή την 
έννοια, ίσως η αγορά φοιτητικής κατοικίας να γίνεται πιο 
αποδοτική και κάτω από την πίεση της πανδηµίας να οδεύ-
ει προς αλλαγή συνηθειών και στην αποφυγή σπατάλης. 
∆εν είναι σπάνιο δυσχερείς περιστάσεις να ωθούν τις αγο-
ρές ακινήτων προς καλύτερη αυτορρύθµιση, ειδικά όταν 
στο παρελθόν αυτές λειτουργούσαν µακριά από τα πλαίσια 
αποδοτικότητας, πάντα σε σύγκριση µε τον διεθνή χώρο.

∆ιαπιστώσατε πτώση των ενοικίων από την έστω προ-
σωρινή υποχώρηση της ζήτησης;
Από την εµφάνιση της πανδηµίας Covid-19, τον Φεβρουά-
ριο, οι αγορές έδειξαν άµεσα διστακτικότητα, αλλά δεν βυ-
θίστηκαν. Ουσιαστικά ανακόπηκε η καθαρά αυξητική τάση 
των ενοικίων που σηµειωνόταν πρωτύτερα – σε άλλες 
περιοχές και τύπους κατοικιών µειώθηκε πολύ η αύξηση 
των ενοικίων και σε άλλες σηµειώθηκαν µικρές µειώσεις. 
Ουσιαστικά, από τότε η αγορά βρίσκεται σε φάση αναβλητι-
κότητας και αναµονής, λόγω της µεγάλης ασάφειας για τις 

αναµενόµενες εξελίξεις που χαρακτηρίζει αυτή την πανδη-
µία. Οι αυξήσεις στα ενοίκια απαιτούν ανάλογες αυξήσεις 
στο διαθέσιµο εισόδηµα, το οποίο συµπιέστηκε σηµαντικά. 
Εν αναµονή, όµως, της αναµενόµενης ανάκαµψης, δεδο-
µένου του θετικού κλίµατος της αγοράς, εάν εξωραΐσουµε 
τον Covid, η αγορά απέφυγε τον πανικό.

Πόσο επηρέασε την επαγγελµατική στέγη η τηλεργασία;
Η τηλεργασία που έλαβε χώρα φέτος δεν έχει χαρακτηρι-
στικά µονιµότητας, τουλάχιστον σε όλο της το µέγεθος. Σε 
κάποιον βαθµό αυτή αναµένεται να διακοπεί όταν ξεπε-
ραστεί η κρίση, αλλά και σε κάποιον βαθµό να παραµείνει. 
Σίγουρα επηρέασε τα ενοίκια, ειδικά στις δευτερεύουσας 
ποιότητας τοποθεσίες, και κάποιο µέρος αυτής της συµπίε-
σης θα παραµείνει, ενώ η χρήση επαγγελµατικών κτιρίων 
γίνεται πιο αποδοτική. Η αγορά επαγγελµατικών ακινήτων 
θα αποκατασταθεί όταν αποκατασταθεί και ο όγκος παρα-
γωγής, κάτι που απαιτεί αναπτυξιακή δυναµικότητα.

Μπορεί να επιστρέψει στα επίπεδα του Φεβρουαρίου η 
αγορά;
Βεβαίως και θα επιστρέψει, αν και κανείς δεν µπορεί να εί-
ναι σίγουρος πότε, εφόσον δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα πα-
ρέλθει αυτή η κρίση. Το κεντρικό σενάριο της αγοράς είναι 
ότι κατά τη διάρκεια του 2021 θα αρχίσει να αποκαθίσταται 
η κανονικότητα και να ανακάµπτουν τα εισοδήµατα. Η Τρά-
πεζα της Ελλάδος εκτίµησε ότι περισσότερο από το µισό της 
συρρίκνωσης του εισοδήµατος το ’20 θα αποκατασταθεί 
το ’21 και το λοιπό το ’22. Προσεγγιστικά, όταν το εισόδη-
µα ανακάµψει στα επίπεδα του Φεβρουαρίου, η αγορά θα 
έχει ανακτήσει το χαµένο έδαφος και επιπλέον θα κινείται 
ανοδικά λόγω της ορµής που δηµιουργεί η διατήρηση της 
ανάκαµψης.

Είναι θελκτική σήµερα η επένδυση στην εκµετάλλευση 
ακινήτων;
Είναι θελκτική και το επιβεβαιώνουν οι µεσίτες, οι οποί-
οι παρατηρούν το συνεχές ενδιαφέρον, παρόλο που οι 
πράξεις έχουν επιβραδυνθεί λόγω αναβλητικότητας. Όσα 
ανέφερα προηγουµένως για τα ενοίκια είναι το κίνητρο της 
επένδυσης σε ακίνητα. Επιπλέον, συνεχώς ωριµάζουν και 
οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων, προσφέροντας λύσεις 
στους επενδυτές. Πίσω από το ενδιαφέρον για τα ακίνητα 
είναι ότι η ελληνική οικονοµία συµπιέστηκε πολύ από τη 
δεκαετή κρίση και ξεκάθαρα έδειξε πέρυσι τις δυνατές 
προοπτικές ανάκαµψης, οι οποίες τείνουν να διορθώσουν 
την υπερβολική υποβάθµισή της. Η αγορά ακινήτων έδειξε 
επίσης τις ισχυρές αυξητικές πιέσεις στις οποίες την οδηγεί 
η οικονοµική ανάκαµψη, αλλά αυτή η δυναµικότητα έµει-
νε φέτος ανεκπλήρωτη, αναµένοντας την πρώτη ευκαιρία 
µετά τον Covid-19.

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ, 
επισκέπτης καθηγητής στο τµήµα 

Οικονοµικών του ΕΚΠΑ
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Η αγορά ακινήτου βήµα προς βήµα

Η 
αγορά σπιτιού είναι επένδυση ζωής, 
ενώ οι περισσότεροι ονειρεύονται 
το δικό τους κεραµίδι πάνω απ’ το 
κεφάλι τους. Ωστόσο, δεν πρόκειται 
για εύκολη υπόθεση, καθώς από την 
επιλογή του σπιτιού µέχρι την εγκα-
τάσταση σε αυτό µεσολαβούν πολ-

λές και πολύπλοκες διαδικασίες.
Αν και κανείς δεν µπορεί να αγοράσει σπίτι χωρίς τη µεσο-
λάβηση ειδικών, υπάρχουν κάποια πράγµατα που µπορεί 
να κάνει µόνος του και πράγµατα που θα πρέπει να γνωρί-
ζει ώστε να µη βρεθεί προ εκπλήξεων.

Η χρηµατοδότηση
Τα δάνεια χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύµατα µε διαφο-
ρετική πολιτική. Γι’ αυτό θα πρέπει να ενηµερωθείτε, προ-
κειµένου να αποφασίσετε ποιο στεγαστικό δάνειο ταιριάζει 
καλύτερα στις ανάγκες σας.
Αφού σκεφτείτε καλά τι ποσό µπορείτε να διαθέτετε κάθε 
µήνα για τη δόση του δανείου και για πόσα χρόνια µπορεί-
τε να δεσµευτείτε, θα πρέπει να κινηθείτε έγκαιρα για την 
εξασφάλιση του στεγαστικού δανείου. ∆ώστε προσοχή στο 
ύψος και στο είδος του δανείου που θα σας χορηγηθεί (στε-
γαστικό, ίσως και σε συνδυασµό µε επισκευαστικό), στο 
επιτόκιο, στα έξοδα δικηγόρου και µηχανικού, στο ύψος 
της µηνιαίας δόσης και στον τρόπο και χρόνο αποπληρω-
µής του δανείου.
Ένα δίληµµα στο οποίο θα κληθείτε να απαντήσετε είναι 
«σταθερό ή κυµαινόµενο επιτόκιο;». Το σταθερό επιτόκιο 
προσφέρει σιγουριά, αλλά είναι πάντοτε υψηλότερο. Το 
κυµαινόµενο, αντίθετα, είναι συνήθως χαµηλότερο, αλλά 
υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί και στιγµιαία να δηµιουργη-
θούν µεγαλύτερες οικονοµικές υποχρεώσεις και αύξηση 
της µηνιαίας δόσης.

Επιλογή περιοχής
Προτού αρχίσετε την έρευνα αγοράς, επιλέξτε την περιοχή 
στην οποία θέλετε να κατοικήσετε. Τα κριτήρια είναι σχετι-
κά απλά, όπως η ησυχία, ο θόρυβος, οι συγκοινωνίες, το 
οδικό δίκτυο, η άνεση στη στάθµευση, η ύπαρξη αγοράς, 
το ύψος της αγοραίας αξίας, αλλά και της αντικειµενικής. 
Η αξιολόγηση µιας περιοχής θέλει χρόνο και απαιτεί επι-
τόπου επισκέψεις.
Καλό είναι να είστε ενήµερος για ειδικές περιπτώσεις, 
όπως η αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής ή η αστυ-
νόµευση. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής δια-
µορφώνουν, µεταξύ άλλων, και την τιµή του τετραγωνικού. 
Κατά συνέπεια, όσο πιο πολλά γνωρίζετε, τόσο καλύτερα 
µπορείτε να διαπραγµατευτείτε την τελική τιµή και να απο-
φύγετε τις εκπλήξεις.

Έρευνα αγοράς
Σειρά έχει η έρευνα αγοράς. Είτε µέσω αγγελιών, είτε µε 

µεσίτη, είτε από συστάσεις, επισκεφτείτε όσο περισσότερα 
σπίτια µπορείτε και επιλέξετε αυτά που ικανοποιούν τις 
ανάγκες και τα κριτήριά σας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
ενός σπιτιού είναι η εσωτερική διαρρύθµιση, ο προσανατο-
λισµός, η θέα, η οπτική επαφή µε γειτονικά κτίρια, δρόµους, 
πάρκα ή πλατείες, η ύπαρξη αποθηκευτικών χωρών, οι 
χώροι στάθµευσης και οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως σκά-
λες, ανελκυστήρες, κήπος, είσοδος, ταράτσα.
Αν το σπίτι είναι ακόµα στο στάδιο της κατασκευής, είναι 
χρήσιµο να επικοινωνήσετε µε τον κατασκευαστή, για να 
σας ενηµερώσει καλύτερα. Καλό θα ήταν να δείτε κι άλλες 
οικοδοµές του συγκεκριµένου κατασκευαστή, προκειµέ-

νου να διαπιστώσετε την ποιότητα της δουλειάς του, αλλά 
και να κάνετε µια έρευνα για τη φήµη και τη φερεγγυότητα 
της συγκεκριµένης κατασκευαστικής εταιρείας.
Πάντως, θα πρέπει να γνωρίζετε πως εάν χρησιµοποιή-
σετε κτηµατοµεσιτικό σύµβουλο θα επιβαρυνθείτε µε την 
αµοιβή.

Προκαταβολή
Όταν καταλήξετε σε κάποιο σπίτι, µπορείτε να το «κλείσετε» 
δίνοντας προκαταβολή. Είναι πολύ σηµαντικό να κρατήσετε 
απόδειξη της συναλλαγής (αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνη-
τικού), όπου αναγράφονται όσα έχετε συµφωνήσει, όπως η 
τελική τιµή, ο χρόνος τµηµατικών πληρωµών, η περιγραφή 
του ακινήτου και των παραρτηµάτων του (αποθήκη, θέση 
στάθµευσης).
Αν το σπίτι είναι ακόµα υπό κατασκευή, θα πρέπει να ανα-
γράφεται και ο χρόνος αποπεράτωσης. Σε κάθε περίπτω-
ση, καλό θα είναι να αναφέρεται ρητά και η επιφύλαξη επι-
στροφής της προκαταβολής σε περίπτωση που αργότερα, 
κατά τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας, διαπιστωθεί νοµι-
κό ελάττωµα, αλλά και οι ποινικές ρήτρες σε περίπτωση 
υπαναχώρησης είτε του πωλητή είτε του αγοραστή.

Απαραίτητος ο δικηγόρος
Κρίσιµη θεωρείται η συνδροµή δικηγόρου, ο οποίος θα 
κάνει λεπτοµερή έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας στο οικείο 
υποθηκοφυλακείο. Αυτό είναι απαραίτητο, είτε το σπίτι είναι 
υπό κατασκευή είτε έτοιµο. Υπάρχει πιθανότητα το ακίνητο 
να είναι βεβαρηµένο µε υποθήκη, κατασχέσεις, ή να προ-
κύπτουν άλλα νοµικά ζητήµατα που θα σας απέτρεπαν από 
την αγορά ενός ακινήτου.

Φορολογικές επιβαρύνσεις
Ο συµβολαιογράφος που θα ετοιµάσει τα συµβόλαια θα 
συντάξει και τα σχετικά έγγραφα για να καταβάλετε στη 
εφορία τον φόρο που αντιστοιχεί στην επικείµενη αγορά.

Οι υπογραφές
Από τη στιγµή που ο δικηγόρος σας ανάψει το πράσινο 
φως, µπορείτε να προχωρήσετε στην υπογραφή του συµ-
βολαίου αγοράς, όπου θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι 
λεπτοµέρειες που έχουν προσυµφωνηθεί σχετικά µε την 
αποπληρωµή και να έχουν ετοιµαστεί τα σχετικά παρα-
στατικά (επιταγές τραπέζης, συναλλαγµατικές κ.λπ.). Επί-
σης, θα πρέπει να αναφέρονται όσα προβλέπονται από τη 
γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και οι 
τροποποιήσεις που συµφωνήθηκαν µε τον κατασκευαστή, 
αν πρόκειται για νεοανεγειρόµενο.
Για να ολοκληρωθεί η αγορά θα πρέπει το συµβόλαιο να 
µεταγραφεί στο οικείο υποθηκοφυλακείο.

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η αγορά σπιτιού δεν είναι 
εύκολη υπόθεση, καθώς 
από την επιλογή του µέχρι 
την εγκατάσταση σε αυτό 
µεσολαβούν πολλές και 
πολύπλοκες διαδικασίες.
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«Όλο και περισσότεροι τοποθετούν χρήµατα 
σε ακίνητα ως επένδυση»

Π
ρος το παρόν έχουν µειωθεί ελάχιστα 
ή σχεδόν καθόλου οι τιµές στην αγορά 
στέγης, επισηµαίνει στην F.S. o επί-
κουρος καθηγητής του Τµήµατος Πο-
λιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και του 
Εργαστηρίου Πειραµατικής Αντοχής 
Υλικών και Κατασκευών, Κώστας Κα-

τάκαλος, ο οποίος σηµειώνει ότι η πανδηµία δεν µείωσε 
το ενδιαφέρον, αλλά οδήγησε στην προσαρµογή των απαι-
τήσεων από τη στέγη στα νέα δεδοµένα που δηµιούργησε 
ο Covid-19.

Είναι η αντικειµενική αξία επαρκής τρόπος για την αξι-
ολόγηση ενός ακινήτου; Μήπως απλώς επιβεβαιώνει τη 
δυσπιστία του κράτους απέναντι στον πολίτη;
Οι αντικειµενικές αξίες διαφέρουν από 5% έως 30% σε σχέ-
ση µε τις πραγµατικές αξίες. Άλλες φορές είναι µεγαλύτερη 
η αντικειµενική αξία από την πραγµατική και άλλες µικρό-
τερη. Οπότε, είναι εν µέρει ένας επαρκής και σχετικά αξιό-
πιστος τρόπος στον κατά προσέγγιση υπολογισµό φόρων 
που έχουν να κάνουν µε το ακίνητο.

Παραδοσιακά για την ελληνική κοινωνία το «ένα κεραµί-
δι πάνω απ’ το κεφάλι µας» ήταν αξία ζωής και όχι επέν-
δυση προς εκµετάλλευση. Έχει αλλάξει αυτό;
Ένα µεγάλο ποσοστό το βλέπει ως αξία ζωής, όπως το 
έβλεπαν πάντα στην Ελλάδα, και ένα µικρότερο ποσοστό, 
που τείνει να µεγαλώνει, ως ένα επενδυτικό προϊόν όπου 
θα τοποθετήσουν τα χρήµατά τους. Ειδικά αυτή την εποχή, 
που οι τιµές έχουν πέσει αρκετά σε σχέση µε το 2009 και 
έχουν τάση ανοδική, στη µετά τον Covid-19 εποχή, όταν 
αυτή έρθει, είναι όλο και περισσότεροι εκείνοι που τοποθε-
τούν χρήµατα σε ακίνητα ως διασφάλιση και ως επένδυση.

Κάτω από ποιους όρους θα µπορούσε η αγορά ακινήτων 
να προσελκύσει µεγάλους Έλληνες ή ξένους επενδυτές;
Οι επενδυτές αυτή τη στιγµή έχουν να επιλέξουν ανάµεσα 
από πολλές χώρες στον κόσµο, γιατί αυτό που συµβαίνει 
είναι παγκόσµιο. Περιµένουν όλοι να δουν ποια είναι η 
καλύτερη αγορά για να τοποθετηθούν. Η Ελλάδα γενικά τα 
πήγε σχετικά καλά µε τον ιό και δεν έχουν πέσει οι τιµές 
όσο θα περίµεναν κάποιοι. Αυτό σηµαίνει ότι µάλλον δεν 
θα επιλέξουν τη χώρα µας αλλά άλλες αγορές, που έχουν 
πολύ µεγαλύτερη υγειονοµική και οικονοµική κρίση από 
την Ελλάδα. Αυτό βέβαια µένει να το δούµε στην πράξη. 
Το σταθερό πολιτικό περιβάλλον φυσικά βοηθάει προς 
την κατεύθυνση των µεγάλων τοποθετήσεων στην αγορά 
ακινήτων. Σίγουρα παίζουν ρόλο και οι σχέσεις µε τις γει-
τονικές µας χώρες.

Λόγω κορονοϊού βιώνουµε µια χρονιά χωρίς τουρισµό, 

άρα χωρίς airbnb, χωρίς φοιτητές, και µε µείωση των 
αναγκών για τη στέγαση προσφύγων. Θα είναι προσωρι-
νές ή βαθύτερες οι συνέπειες στην αγορά στέγης;
Η αγορά στέγης δεν επηρεάζεται τόσο όσο η µίσθωση 
στέγης. Πλέον συναντάµε επιπλωµένα, πλήρως ανακαινι-
σµένα διαµερίσµατα προς µακροχρόνια µίσθωση, και µά-
λιστα σε χαµηλότερες τιµές, κάτι που δεν ίσχυε τα τελευταία 
χρόνια, αφού όλα τα σπίτια ήταν στην πλατφόρµα «airbnb» 
και σε αντίστοιχες πλατφόρµες. Οπότε πιστεύω, µε µια νότα 
σχετικής αισιοδοξίας, ότι προσωρινά δεν θα επηρεαστούν 
οι τιµές πώλησης. Θα υπάρξουν βαθύτερες συνέπειες αν 
δεν υπάρξει θεραπεία. Πολλοί κλάδοι ίσως καταρρεύσουν 
και σίγουρα αυτό θα έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα τη 
µείωση των τιµών στα ακίνητα, αλλά αυτό δεν θα σηµαίνει 
και τη µείωση των πράξεων. Προς το παρόν έχουν µειωθεί 
ελάχιστα ή σχεδόν καθόλου οι τιµές και υπάρχει µια σταθε-
ρή πορεία.

Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί η γήρανση των κτιρίων, 
ειδικά στα κέντρα των µεγάλων πόλεων; Οι παρεµβάσεις 
στο airbnb, για παράδειγµα, ήταν επιφανειακές…
Η γήρανση των κτιρίων είναι ένα γεγονός το οποίο είναι 
εντονότερο στα κέντρα των µεγάλων πόλεων, καθώς αυτά 
είναι που δοµήθηκαν πρώτα, σε σχέση µε τα προάστια. 
Είναι ένα φαινόµενο για το οποίο η πολιτεία προσπαθεί να 
δώσει λύσεις µέσα από προγράµµατα ενεργειακής ανα-
βάθµισης. ∆εν θα πρέπει να αµελείται βέβαια ότι ο εν λόγω 

δοµικός ιστός των αστικών κέντρων είναι κατασκευασµέ-
νος, κυρίαρχα, χωρίς αντισεισµικούς κανονισµούς, γεγο-
νός που θέτει κάποια ερωτήµατα στη συµπεριφορά των 
«γηρασµένων» κτιρίων σε ένα φυσικό φαινόµενο, όπως 
αυτό του σεισµού.

Τα ενοίκια δεν έχουν πέσει προς το παρόν, παρά τη µεί-
ωση της ζήτησης. Θα συνεχιστεί αυτό;
Οι τιµές ενοικίασης έχουν πέσει, αλλά όχι αισθητά. ∆εν θα 
γινόταν διαφορετικά, εφόσον βγήκαν τόσα ακίνητα βραχυ-
χρόνιας µίσθωσης τύπου «airbnb» στην αγορά, παλεύο-
ντας τη µακροχρόνια µίσθωση. Η γνώµη µου είναι ότι θα 
συνεχιστεί, εφόσον η ζήτηση παραµένει αισθητά µειωµένη. 
Γεγονός είναι ότι λόγω µεγάλης επάρκειας σε διαµερίσµα-
τα αρκετοί φοιτητές επέλεξαν να µισθώσουν σπίτι ενώ δεν 
ήταν στα πλάνα τους αρχικά. Αυτό βοήθησε στο να διατη-
ρηθούν οι τιµές σε ικανοποιητικά επίπεδα και να µην πέ-
σουν αρκετά.

Θα έπρεπε η ενεργειακή αξιολόγηση να οδηγεί σε υπο-
χρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων;
Τη δεδοµένη χρονική περίοδο θα πρέπει να αποφεύγεται 
ο όρος «υποχρεώσεις», θα χρησιµοποιούσα καλύτερα τον 
όρο «κίνητρα». Άλλωστε ένα ακίνητο χαµηλής ενεργειακής 
αξιολόγησης πλέον δεν είναι ελκυστικό.

Υπάρχει ενδεχόµενο η τηλεργασία, που σε πολλούς το-
µείς µονιµοποιείται, να µειώσει τη ζήτηση στην επαγγελ-
µατική στέγη και να αυξήσει την προσφορά στην κατοι-
κία;
Ήδη αυτό συµβαίνει. Πλέον οι απαιτήσεις αρκετών µισθω-
τών/αγοραστών είναι µε πολύ συγκεκριµένους εσωτερι-
κούς χώρους, που να επιτρέπουν την τηλεργασία στο σπίτι. 
Ο χαµένος της περιόδου είναι οι επαγγελµατικoί χώροι.

Μπορείτε να προβλέψετε την πορεία που θα έχουν οι τι-
µές στην αγορά στέγης;
Όπως µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, η πορεία της αγο-
ράς είναι δύσκολο να προβλεφθεί µε ακρίβεια. Υπολόγιζαν 
όλοι ότι µετά το lockdown, λόγω Covid-19, η ζήτηση θα άγ-
γιζε το µηδέν. Προς µεγάλη µας έκπληξη, όχι απλώς δεν 
συνέβη αλλά µπορεί να ειπωθεί ότι έγινε και το αντίθετο. 
Το ενδιαφέρον για αγορά αυξήθηκε από τοπικούς, «local» 
αγοραστές. Ένας λόγος ίσως είναι ο φόβος για ένα νέο 
lockdown, οπότε να πρέπει να τακτοποιηθεί άµεσα το θέµα 
του σπιτιού. Άλλος λόγος θα µπορούσε να είναι το γεγονός 
ότι οι ανάγκες αλλάζουν, πάλι σε σχέση µε τον Covid-19, 
και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν θα επιστρέ-
ψουµε ποτέ στα παλιά δεδοµένα, οπότε πρέπει να υπάρξει 
η αντίστοιχη προσαρµογή µας σε µια νέα πραγµατικότητα, 
που σίγουρα έχει να κάνει και µε τη στέγη.

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ, 
επίκουρος καθηγητής στο ΑΠΘ
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