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∆ελτίο Τύπου 

 

Στη γραµµή εκκίνησης το Παρατηρητήριο Τιµών & Εκτιµήσεων  

Ακινήτων ΝΑ Ευρώπης 

 

Ένα νέο χρηστικό εργαλείο, για την αγορά ακινήτων παίρνει σάρκα και οστά. 
Ο λόγος για το Παρατηρητήριο Τιµών και Εκτιµήσεων Ακίνητων 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο θα παρέχει στους ενδιαφερόµενους 
επιχειρηµατίες και επενδυτές, αξιόπιστη πληροφόρηση για την κάθε 
συµµετέχουσα χώρα.  
 
Παράλληλα θα εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες και θα ενηµερώνει, ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα, µε δελτία Τύπου, συνέδρια και ηµερίδες για την πορεία 
της κτηµαταγοράς κάθε χώρας. 
 

Πρωτοστάτης για το εγχείρηµα είναι το Ελληνοσερβικό Επιµελητήριο 
Βορείου Ελλάδας  που από την ίδρυση του αναπτύσσει δράσεις τόσο στην 
Ελλάδα και στη Σερβία, όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως το Ελληνοσερβικό Επιµελητήριο από την πρώτη 
ηµέρα της λειτουργίας του ίδρυσε Παρατηρητήριο Τιµών Ακινήτων για το 
νοµό Θεσσαλονίκης, προκειµένου να παρέχει πληροφορίες στους εν δυνάµει 
επενδυτές και επιχειρηµατίες.  
 
Στο πλαίσιο αυτό οργανώνοντας και συµµετέχοντας σε πολλά συνέδρια 
διαπίστωσε  το ενδιαφέρον πολιτών και επιχειρηµατιών για τις υπόλοιπες 
χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, οι οποίοι αντιµετώπιζαν δυσκολίες στην  
πληροφόρηση στο χώρο των επενδύσεων και της αγοράς ακίνητων. 
 
Γι αυτό το λόγο το  Ελληνοσερβικό Επιµελητήριο αποφάσισε σε συνεργασία 
µε το ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, το Σύλλογο Μεσιτών Αθηνών – 
Αττικής, την Ένωση Ιδιοκτήτων Ακινήτων Θεσσαλονίκης και το e-learning 
του ΕΚΠΑ, τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου Τιµών και Εκτιµήσεων  Ακίνητων  
ΝΑ Ευρώπης στο οποίο θα συµµετέχουν αντίστοιχοι  φορείς, θεσµοί και 
πανεπιστήµια από τη: Σερβία, Βόσνια, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία και 
Ρουµανία, κλπ. 
 
Στις αρχές του φθινοπώρου της τρέχουσας χρονιάς έχει προγραµµατιστεί η 
πρώτη επίσηµη εκδήλωση του Παρατηρητηρίου στη Σερβία και 
συγκεκριµένα στο Βελιγράδι.  
 



 
  

 

 

 

∆ιεύθυνση: Τσιµισκή 54, 6ος, 54623  Θεσσαλονίκη - Τηλ: 0030 2310 277798 
Address: 54 Tsimiski, 6th, 54623 Thessaloniki - Tel: 0030 2310 277798 

Εmail: info@greekserbian.com Site: www.greekserbian.com 
Facebook: ΕλληνοΣερβικό Επιµελητήριο - Grcko Srpska Privredna Komora 

 
 

ΕΛΛΗΝΟ - ΣΕΡΒΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 

GREEK - SERBIAN COMMERCIAL INDUSTRIAL TOURIST AND TRADE CHAMBER 

OF N. GREECE 

Π.Δ. 83/2017, ΦΕΚ-118/Α/10.08.2017 

Σηµειώνεται πως στην ιστοσελίδα του Ελληνοσερβικού Επιµελητήριου 
(www.greekserbian.com) θα υπάρχει ειδική ενότητα µε τα νέα και τις δράσεις 
του Παρατηρητηρίου καθώς και στοιχεία για την κάθε χώρα. Η µίσθωση, η 
ενοικίαση ενός ακινήτου είναι το Α και το Ω για έναν επιχειρηµατία που θέλει 
να δραστηριοποιηθεί σε µία άλλη χώρα, για το λόγο αυτό το νεόκοπο  
Παρατηρητήριο Τιµών και Εκτιµήσεων Ακίνητων Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
αναµένεται να αποτελέσει ένα χρήσιµο «οδηγό». 
 

Πως διαµορφώνονται οι τιµές σε Θεσσαλονίκη και στις χώρες της ΝΑ 

Ευρώπης   

 
Η ελληνική αγορά παρουσιάζει µεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις στα ακίνητα 
λόγω της οικονοµικής κρίσης και της υπερφορολόγησης. Επιπλέον δέλεαρ 
για τους πολίτες εκτός ΕΕ αποτελεί η απόκτηση χρυσής βίζας µέσω της 
αγοράς ακινήτων. Στο πεδίο των τιµών των ακινήτων δεν υπάρχει αύξηση 
δεδοµένου ότι οι εµπορικές αξίες ακόµη και σήµερα υπολείπονται των 
αντικειµενικών αξιών που αναπροσαρµόσθηκαν και δεν κατάφεραν ωστόσο 
να τις προσεγγίσουν. 
 
Πλέον διατίθενται στην αγορά  ακίνητα, τα οποία βελτιώθηκαν προκειµένου 
να καταστούν ελκυστικά προς τους υποψήφιους αγοραστές και µισθωτές, 
χωρίς ωστόσο οι τιµές τους να ανταποκρίνονται στην πραγµατική αξία τους.  
 
Αξίζει να σηµειωθεί πως η Ελλάδα έχει την υψηλότερη φορολόγηση και τις 
χαµηλότερες τιµές τόσο σε αστικά ακίνητα, όσο και σε επαγγελµατικά τόσο 
για αγορά, όσο και για µίσθωση.  
 
Στη Θεσσαλονίκη η τιµή πώλησης για διαµερίσµατα κυµαίνεται από 500 έως 
2.000 ευρώ ανά τµ, ενώ για µίσθωση από 4 έως 6 ευρώ. Για γραφειακούς 
χώρους η τιµή πώλησης διαµορφώνεται από 500 έως 1.700 ευρώ ανά τµ, 
ενώ για µίσθωση από 3-5 ευρώ το τµ.  
 
Την ίδια ώρα στο Βελιγράδι για αγορά κατοικίας στο κέντρο, αλλά και στο 
Νέο Βελιγράδι ο ενδιαφερόµενος αγοραστής θα καταβάλει από 1.500 έως 
2.500 ανά τµ,  ενώ για µίσθωση από 5-9 ανά τµ. Για γραφειακούς χώρους 
στο κέντρο του Βελιγραδίου  οι τιµές µίσθωσης διαµορφώνονται από 5-12 
ευρώ ανά τµ και στο Νέο Βελιγράδι από 15-20 ευρώ. 
 
Στο Μαυροβούνιο οι τιµές πώλησης των διαµερισµάτων κυµαίνονται από 
900 έως 2.500 ευρώ ανά τµ,  ενώ στα γραφεία από 1.200 έως 3.000 ευρώ.  
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Στη Βουλγαρία τα διαµερίσµατα πωλούνται από 900 έως 2.000 ευρώ ανά τµ, 
ενώ για µίσθωση από 5-8 ευρώ. Για γραφειακούς χώρους οι τιµές πώλησης 
ξεκινούν από 1.500 ευρώ και φτάνουν έως 2.500 ανά τµ, ενώ για ενοικίαση 
από 7-15 ευρώ.  
 


