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Οι  ελκυστικές αποδόσεις σε σύγκριση με τις λοιπές Ευρωπαϊκές 
αγορές, σε συνδυασμό με πιθανή ενίσχυση του μισθωτικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεων για επέκταση ή μεταφορά σε 
νέους πιο σύγχρονους χώρους γραφείων, θα μπορούσαν 
να προσφέρουν κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτικών 
κεφαλαίων εξαγοράς και αναβάθμισης υφιστάμενων ή 
ανάπτυξης νέων μοντέρνων κτίριων γραφείων.

Η συστηματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
επιχειρηματικών δανείων με εμπράγματες εγγυήσεις 
(collateralised corporate NPLs) εμπορικά ακίνητα και 
των τραπεζικών χαρτοφυλακίων εμπορικών ακινήτων 
(commercial REOs), αγορασμένων μέσω πλειστηριασμών 
από τις πιστώτριες τράπεζες, αναμένεται να δημιουργήσει 
ευκαιρίες για επενδύσεις στον κλάδο γραφείων. Κυρίως μέσω 
της πώλησης και μεταβίβασης περαιτέρω των συγκεκριμένων 
NPLs και REOs σε ιδιώτες θεσμικούς επενδυτές πρόθυμους 
να εφαρμόσουν πιο ενεργές στρατηγικές διαχείρισης και 
αποξένωσης των ακινήτων αυτών, επενδύοντας μεταξύ 
άλλων επιλεγμένα και στη στοχευμένη αναβάθμιση 
γραφειακών ακινήτων. 

Η άνοδος της οικονομίας διαμοιρασμού (shared economy) 
που αλλάζει τις απαιτήσεις στον τομέα της εργασίας, 
σε συνδυασμό με την παρουσία πολλών εγχώριων 
μικρομεσσαίων εταιρειών (SMEs) και τη δημιουργία νέων 
νεοφυών επιχειρήσεων (startups), αναμένουμε να αυξήσει τη 
ζήτηση και κατά συνέπεια την εξάπλωση των συνεργατικών 
γραφειακών χώρων (co-working spaces) που θα παρέχουν 
προσωποποιημένες υπηρεσίες και ευέλικτες μισθώσεις.

Σημάδια ανοδικής τάσης κατέγραψε η αγορά επαγγελματικών ακινήτων το 2017 και ως και το τρίτο 
τρίμηνο του 2018, κυρίως αναφορικά με τη μισθωτική και επενδυτική δραστηριότητα σε ακίνητα πρώτης 
προβολής και υψηλών προδιαγραφών. Αναμένεται η ανάκαμψη στην αγορά των εμπορικών ακινήτων 
να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και ορισμένους γραφειακούς 
χώρους δευτερεύουσας προβολής.

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ

Παράγοντες οι οποίοι δύνανται να επηρεάσουν την αγορά το επόμενο έτος

Η έξοδος από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, 
η οποία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο, αναμένεται να 
βελτιώσει την μακροοικονομική προοπτική και να ενισχύσει 
την αναπτυξιακή δυνατότητα της χώρας. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των θέσεων εργασίας 
και κατ’ επέκταση σε νέες επαγγελματικές μισθώσεις και 
περαιτέρω ζήτηση για βελτιωμένους γραφειακούς χώρους, 
κάνοντας πιο ελκυστική για επενδύσεις την εγχώρια αγορά  
επαγγελματικών ακινήτων.

Το γενικότερα πεπαλαιωμένο και ενεργειακά μη αποδοτικό 
κτιριακό δυναμικό γραφείων στην Αθήνα, σε συνδυασμό 
με τη βαθμιαία απορρόφηση των διαθέσιμων χώρων προς 
μίσθωση, ωθούμενη από μια πιο έντονη δραστηριότητα τον 
τελευταίο καιρό, αναμένεται να οδηγήσει είτε σε περισσότερες 
ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις στο υπάρχον 
απόθεμα ή σε νέες αναπτύξεις επαγγελματικών ακινήτων.
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ΣΥΝΟΨΗ

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά γραφειακών χώρων 
ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του 2017, σημειώνοντας 
περαιτέρω άνοδο κατά το 2018. Σε ένα μικρό ποσοστό 
ιδιοκτητών γραφειακών χώρων πρώτης προβολής, 
παρατηρήθηκε, επίσης, η τάση ανακαίνισης υπαρχόντων 
χώρων μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων προδιαγραφών και 
βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

Κατά τη διάρκεια του 2017 και εντός του 2018 αναθερμάνθηκε 
το ενδιαφέρον επενδυτών για γραφειακούς χώρους επί της 
Λεωφόρου Συγγρού και επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος (στο 
τμήμα μεταξύ των λεωφόρων Συγγρού και Κηφισού), κυρίως 
λόγω των νέων αναπτύξεων, όπως το Κέντρο Πολιτισμού 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), τα έργα αξιοποίησης 
του παραλιακού μετώπου, τη λειτουργία του Εθνικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) στο κτίριο Φιξ καθώς και 
λόγω των επενδύσεων αναβάθμισης ή/και ανακαίνισης στα 
μεγάλα κεντρικά ξενοδοχεία της περιοχής. 

Η μισθωτική ζήτηση για γραφειακούς χώρους προήλθε 
κυρίως από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της τεχνολογίας, της ναυτιλίας και της διαχείρισης 
χαρτοφυλακίων προβληματικών τραπεζικών δανείων. 
Επίσης, παρατηρήθηκαν επαναδιαπραγματεύσεις ενοικίων 
και μετεγκαταστάσεις σε πιο σύγχρονους γραφειακούς 
χώρους οι οποίοι χωροθετούνται ακόμη και σε δευτερεύουσες 
τοποθεσίες.
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03

05

04

01

02

Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε κυρίως σε νέες ζητήσεις για μισθώσεις γραφείων, ανακαινίσεις υπαρχόντων 
γραφειακών χώρων, προς ιδιόχρηση ή διάθεση, καθώς και σε μετεγκαταστάσεις ή αναπτύξεις γραφείων σε χώρους 
δευτερεύουσας προβολής, κυρίως λόγω χαμηλής διαθεσιμότητας χώρων σε σημεία πρώτης προβολής

Ποσοστό 
πληρότητας  
χώρων

Ραβδόγραμμα 
μισθωμάτων 
€/μ²/Μήνα

01 ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

02 ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

03 ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

04 ΔΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ

05 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

     ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

MAX
M I N
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Το ενδιαφέρον για χώρους σε δευτερογενείς τοποθεσίες 
προέκυψε επίσης από τη χαμηλή και σε ορισμένες 
περιοχές μηδενική διαθεσιμότητα γραφειακών χώρων 
Α’  κατηγορίας και πρώτης προβολής. Οι δευτερεύουσες 
περιοχές που προτιμήθηκαν βρίσκονται κυρίως πλησίον 
συγκοινωνίας σταθερής τροχιάς ή κύριων οδικών αξόνων. 
Στις επαναδιαπραγματεύσεις συμβάσεων μίσθωσης και στις 
μετεγκαταστάσεις παρατηρήθηκαν περιπτώσεις, κυρίως 
λόγω έλλειψης ρευστότητας από τη πλευρά του ιδιοκτήτη, 
όπου ο μισθωτής ανέλαβε μεγάλο κομμάτι από το κόστος 
εργασιών ανακαίνισης ή προσαρμογής του χώρου στις 
επαγγελματικές απαιτήσεις του, με αντάλλαγμα αντίστοιχες 
περιόδους ισόποσης απαλλαγής ενοικίου. 

Τα μισθώματα που αφορούν γραφειακούς χώρους 
υψηλών κατασκευαστικών προδιαγραφών, σε πλεονεκτικές 
τοποθεσίες (Α΄ κατηγορίας), λόγω και της μειωμένης 
σχετικής προσφοράς, κατέγραψαν αυξητικές τάσεις. 
Αύξηση παρουσίασαν και τα μισθώματα σε Β’ κατηγορίας 
χώρους, σε κτίρια γραφείων με σχετικά καλή προβολή. 
Δεν παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή στα ζητούμενα 
μισθώματα σε χαμηλότερης ποιότητας γραφεία, τα οποία 
χωροθετούνται κυρίως σε δευτερεύουσες τοποθεσίες (Γ΄ 
κατηγορίας). 

ΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Πηγή: ARBITRAGE RE
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ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΞΕΛΙΞΗ

Οι μικτές επενδυτικές αποδόσεις των γραφειακών χώρων Α’ κατηγορίας το  2018 κυμάνθηκαν στο 7,3%, σε περιοχές υψηλής 
προβολής, συμπιεσμένες από το προηγούμενο έτος. Οι αντίστοιχες αποδόσεις 10 χρόνια πριν κυμαίνονταν μεταξύ 6.5%-7,0% με 
το ιστορικό χαμηλό (5,5%-6,0%) να σημειώνεται κατά τη διετία 2006-2007.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Πηγή: ARBITRAGE RE

ΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ & ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
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Με βάση τα στοιχεία της Arbitrage RE, η ζήτηση γραφειακών 
χώρων εντός του 2017 και ως και 3ο τρίμηνο του 2018 
αφορούσε κυρίως επιφάνειες μεταξύ 300μ2 και 1.500μ² περίπου. 
Το κέντρο της Αθήνας (CBD), ο άξονας της Λ. Κηφισίας 
και το νότιο μέρος της Λεωφόρου Συγγρού ήταν οι βασικές 
περιοχές στις οποίες συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο μισθωτικό 
ενδιαφέρον για ποιοτικούς γραφειακούς χώρους. 

Κατά το 2017 και εώς το 3ο τρίμηνο του 2018  τα μισθώματα 
σε γραφεία Α΄ και Β’ κατηγορίας σημείωσαν αύξηση και 
κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο μεταξύ €16/μ²/μήνα - €21/μ²/μήνα 

και €8/μ²/μήνα - €14/μ²/μήνα αντίστοιχα, ενώ στα γραφεία Γ΄ 
τάξεως οι αντίστοιχες τιμές παρέμειναν σταθερές και μεταξύ €6/
μ²/μήνα - €10/μ²/μήνα περίπου. 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω τάσεις αύξησης και 
σταθεροποίησης αποτελούν μία αξιοπρόσεκτη διαφοροποίηση 
σε σχέση με τα τελευταία έτη κατά τα οποία τα μισθώματα των 
γραφειακών χώρων είχαν καταγράψει μείωση έως και 50% σε 
σχέση με την προ οικονομικής κρίσης περίοδο (πριν το 2009).

Πηγή: ARBITRAGE RE

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ Μ.Ο. ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ 
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Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται συνοπτικά η διακύμανση των μισθωμάτων ανά περιοχή.

ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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Η αγορά γραφείων του κέντρου της Αθήνας, παρουσιάζει 
μεγάλη διακύμανση καθώς η ζήτηση επηρεάζεται από το 
απόθεμα, το βαθμό συντήρησης, την προβολή, την παλαιότητα 
και την ευκολία πρόσβασης και εγγύτητας των ακινήτων σε 
σταθμούς μετρό.
 
H ζήτηση συγκεντρώνεται κατά κύριο λόγο στους κεντρικούς 
οδικούς άξονες (π.χ. Πανεπιστημίου, Σταδίου, Λεωφόρο 
Αμαλίας, Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, αρχή Λεωφόρου 
Συγγρού κ.ά.), καθώς και εντός του εμπορικού τριγώνου 
μεταξύ των πλατειών Συντάγματος και Μοναστηρακίου, με τις 
υψηλότερες ζητούμενες τιμές μισθωμάτων να εντοπίζονται στις 
περιοχές του Κολωνακίου, του Συντάγματος και της Λεωφόρου 
Βασιλίσσης Σοφίας. Σε επαγγελματικά κτίρια Α΄ κατηγορίας και 
υψηλής ποιότητας κατασκευής, τα μισθώματα κυμαίνονται 

Στο Βόρειο Τμήμα της Αττικής, παρουσιάζεται αυξημένη ζήτηση για 
γραφειακούς χώρους Ά κατηγορίας, κυρίως σε αυτοτελή κτίρια 
γραφείων με προβολή επί των κύριων οδικών αξόνων των Λεωφόρων 
Κηφισίας, Μεσογείων, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου και Εθνικής 
Αντιστάσεως καθώς και επί της Αττικής Οδού. Αναλυτικότερα, στη 
Λεωφόρο Κηφισίας, στις περιοχές του Ψυχικού, του Χαλανδρίου 
και του Αμαρουσίου, οι τιμές μίσθωσης κυμαίνονται μεταξύ                                     
€11/μ²/μήνα - €18/μ²/μήνα για γραφειακούς χώρους καλής ποιότητας 
κατασκευής και με επιφάνειες μεταξύ 300μ² και 1.500 μ².

Σταθερή παραμένει η τάση η οποία έχει παρατηρηθεί κατά το τελευταίο
έτος στη ζήτηση γραφειακών χώρων σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, λόγω εύκολης οδικής πρόσβασης 
σε αυτά, με το μέσο ζητούμενο μίσθωμα να κυμαίνεται μεταξύ €7/μ²/μήνα - €11/μ²/μήνα περίπου. Πιο συγκεκριμένα, στις περιοχές 
της νότιας Νέας Κηφισιάς, όπως  στην περιοχή Καλυφτάκη, παρουσιάζεται ζήτηση για γραφειακούς χώρους μεταξύ 1.000 μ² 
και 4.000μ². Οι κύριες εγκατεστημένες εταιρείες εξειδικεύονται σε τομείς όπως διαχείριση, εφοδιασμό και διακίνηση προϊόντων, 
επικοινωνία και πολυμέσα, τεχνολογία, πληροφορική και κατασκευές.

Η ζήτηση για γραφειακούς χώρους Β΄ Κατηγορίας σημείωσε επίσης αύξηση, με το μέσο ζητούμενο μίσθωμα να κυμαίνεται μεταξύ 
€7/μ²/μήνα - €11/μ²/ μήνα. Οι χαμηλότερες τιμές μίσθωσης συναντώνται στις περιοχές του Ηρακλείου, της Ν. Ερυθραίας και της 
Αγίας Παρασκευής, καθώς η προσφορά νεόδμητων και καλής ποιότητας γραφειακών χώρων είναι χαμηλή.

Αναφορικά με τα ποσοστά πληρότητας γραφειακών χώρων, για τα γραφεία Α’ κατηγορίας και πρώτης προβολής, το ποσοστό 
βρίσκεται στο 10% ενώ για τα γραφεία Β’ κατηγορίας και σε δευτερεύουσες αγορές εκτιμάται κατά μέσο όρο μεταξύ 20% και 25% 

μεταξύ €13/μ²/μήνα και €20/μ²/μήνα, με το ποσοστό κενών χώρων να βρίσκεται μεταξύ 10%-15%. Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές 
στις παραπάνω περιοχές αφορούν κυρίως τράπεζες, δικηγορικές, ασφαλιστικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες 
καθώς και οργανισμούς που επιδιώκουν ακίνητα καλής προσβασιμότητας και μεγάλης προβολής.

Η ζήτηση για γραφειακούς χώρους σε δευτερεύουσες αγορές παρουσιάζεται σταθεροποιημένη. Συγκεκριμένα, στις περιοχές των 
Αμπελοκήπων, των Ιλισίων και του Παγκρατίου τα μισθώματα κυμαίνονται μεταξύ €6/μ2/μήνα και €10/μ2/μήνα περίπου. Αντίστοιχα, 
η ζήτηση κατά μήκος των οδικών αξόνων που οδηγούν προς τον Πειραιά και την Εθνική οδό, όπως η Πειραιώς και η Ιερά Οδός, 
παρουσιάζεται μικρότερη και σχετίζεται και με την αξιοσημείωτη πτώση που έχουν σημειώσει οι αγοραπωλησίες γραφείων στις 
περιοχές αυτές. Οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης γραφείων στις εν λόγω περιοχές κυμαίνονται μεταξύ €6/μ²/μήνα και €8/μ²/μήνα 
περίπου.

Ακολουθεί αναλυτικότερα περιγραφή των τάσεων της αγοράς κατά το 2017 και το 2018, για κάθε τμήμα της Αττικής, αναφορικά 
με τους γραφειακούς χώρους Α’ & Β’ τάξης.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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Στην αγορά γραφείων του Νότιου Τμήματος παρατηρούνται 
σχετικές διακυμάνσεις στα μισθώματα, τη διαθεσιμότητα 
χώρων και τη ζήτηση, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
των νοτίων προαστίων. Βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς 
αποτελούν η εγγύτητα και η πρόσβαση στο παραλιακό 
μέτωπο και στο εμπορικό κέντρο της Γλυφάδας, καθώς και ο 
βαθμός προβολής. Για αυτοτελή κτίρια μεγάλης προβολής, 
όπως είναι οι γραφειακοί χώροι Α’ Κατηγορίας που 
βρίσκονται επί της παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο 
ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επί 
της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο κέντρο της Γλυφάδας  και 
πλησίον των σταθμών μετρό Ελληνικού, Αγίου Δημητρίου και 
Αργυρούπολης, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης κυμαίνονται 
μεταξύ €11/μ²/μήνα - €17/μ²/μήνα περίπου. 

Η αγορά γραφείων του Δυτικού Τμήματος της Αττικής περικλείει 
τις περιοχές Μεταμόρφωση, Περιστέρι, Ν. Φιλαδέλφεια και Ν. 
Ιωνία. Στις περιοχές αυτές παρατηρείται έντονη διακύμανση 
στις τιμές μίσθωσης, αντίστοιχη με τα χαρακτηριστικά κάθε 
υποπεριοχής.

Επί των μεγάλων οδικών αξόνων όπως της Λεωφόρου 
Κηφισού, της Λεωφόρου Αθηνών και της Αττικής Οδού, 
οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης για γραφειακούς χώρους 
κυμαίνονται συνήθως μεταξύ €5/μ²/μήνα και €11/μ²/μήνα. 
Το μισθωτικό ενδιαφέρον προέρχεται από εταιρείες που 
επιδιώκουν έδρα με εύκολη πρόσβαση στο εθνικό οδικό δίκτυο 
καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά 
τοπικά.

Το κύριο γραφειακό απόθεμα αφορά χώρους Β’ τάξης, οι οποίοι εκτός των προαναφερθέντων λεωφόρων εντοπίζονται και σε 
δευτερεύοντες οδικούς άξονες των δυτικών προαστίων, όπως στις οδούς  Δεκελείας, Ελευθερίου Βενιζέλου, Λάμπρου Κατσώνη, 
καθώς και σε οδούς κάθετες στους μεγάλους οδικούς άξονες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αναφορικά με τα ποσοστά 
πληρότητας, διαπιστώνονται κενοί χώροι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% περίπου.

Μισθωτικό ενδιαφέρον για τους ανωτέρω χώρους εκδηλώνουν κυρίως εταιρείες που επιδιώκουν ακίνητα προβολής και εύκολης 
πρόσβασης από τα νότια προάστια της Αθήνας όπως η Γλυφάδα, ο Άλιμος κ.α.). Ορισμένες περιοχές επιλέγονται βάσει 
ειδικών κριτηρίων, όπως ενδεικτικά η Βούλα, η Βουλιαγμένη και η Γλυφάδα, εντός των οποίων εντοπίζονται επιχειρηματικές έδρες 
εφοπλιστικών και άλλων εταιριών.
 
Οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης για γραφειακούς χώρους Β’ τάξης,  οι οποίοι βρίσκονται κυρίως σε κτίρια μικτής χρήσης χωρίς 
ιδιαίτερη προβολή, κυμαίνονται μεταξύ €7/μ2/μήνα - €11/μ2/μήνα. Τα κτίρια αυτά εντοπίζονται στον Άλιμο, στο Ελληνικό και 
συνήθως σε δευτερεύουσες οδούς, όπως η Λεωφόρος Ιασωνίδου, η Λεωφόρος Κύπρου και η Λεωφόρος Αργυρουπόλεως. Στα 
ποσοστά κενών χώρων δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική διαφοροποίηση από το προηγούμενο έτος και συνεχίζουν να ξεπερνούν 
το 25%.

ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

8



Η ζήτηση γραφείων στην περιοχή του Πειραιά επικεντρώνεται 
στο κέντρο του Πειραιά και επί κεντρικών οδικών αρτηριών και 
σημείων της πόλης (π.χ. Ακτή Μιαούλη, Ακτή Κονδύλη κ.α.). Οι 
ζητούμενες τιμές μίσθωσης κυμαίνονται μεταξύ €6/μ²/μήνα - 13/
μ²/μήνα περίπου.

Οι χαμηλότερες τιμές αφορούν γραφεία συνολικής επιφάνειας 
μεγαλύτερης των 300μ², 25ετίας και με χαμηλότερες 
κατασκευαστικές προδιαγραφές. Τα συγκεκριμένα εντοπίζονται 
σε δευτερεύουσες οδούς πλησίον του εμπορικού κέντρου του 
Πειραιά, περιοχές οι οποίες έχουν επηρεαστεί περισσότερο 
από την οικονομική κρίση. Οι υψηλότερες τιμές μίσθωσης 
αφορούν γραφεία υψηλού βαθμού συντήρησης και καλών 
κατασκευαστικών προδιαγραφών πλησίον του Οργανισμού 
Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) με πρόσοψη στον κεντρικό λιμένα 
και κυμαίνονται μεταξύ €10/μ²/μήνα - €13/μ²/μήνα. Οι εν 
λόγω γραφειακοί χώροι αποτελούν κυρίως έδρες ναυτιλιακών 
εταιρειών.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
& CO-WORKING 

Οι απαιτήσεις στον τομέα της εργασίας έχουν αναδιαμορφωθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια για μεγαλύτερη ευελιξία, 
προσωποποιημένες υπηρεσίες, πιο βραχύχρονες μισθώσεις, 
ελεγχόμενο κόστος και ως εκ τούτου μειωμένο επιχειρηματικό 
ρίσκο. Οι κτιριακοί χώροι αυτοί προσαρμόζονται στις 
σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες και σε αντίθεση με τους 
παραδοσιακούς χώρους γραφείων, οι χρήστες μπορούν να 
χρησιμοποιούν από κοινού τις εγκαταστάσεις, το γραφειακό 
εξοπλισμό, την επίπλωση, τις τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες 
διαχείρισης ή τεχνικής υποστήριξης με εργαζόμενους άλλων 
επιχειρήσεων και επαγγελματικών ομάδων που συστεγάζονται 
από κοινού στο κτίριο. 

Η νέα αυτή πραγματικότητα έχει οδηγήσει σε αύξηση της 
ζήτησης και της προσφοράς ευέλικτων χώρων στην αγορά 
γραφείων, μία αυξανόμενη παγκόσμια τάση τa τελευταία 
χρόνια. Κατά το πρώτο μισό του 2018, το ποσοστό των 
ευέλικτων χώρων στην Ευρώπη ξεπέρασε κατά μέσο όρο το 
7,5% του συνολικού αποθέματος, αυξημένο σε σχέση με το 
7,2% που ήταν το 2017 και τριπλάσιο των αντίστοιχων αριθμών 
που είχαν καταγραφεί το 2016. Από το πρώτο μισό του 2018, 
περισσότερα από 820.000μ2 γραφείων χρησιμοποιούνται ως 
ευέλικτοι επαγγελματικοί χώροι, με τη μεγαλύτερη αγορά να 
είναι αυτή του Λονδίνου, ακολουθούμενη από το Παρίσι και 
το Βερολίνο.

Στην Ελλάδα, οι χώροι αυτοί προτιμώνται από ελεύθερους 
επαγγελματίες, μικρές, αναπτυσσόμενες και νεοφυείς 
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τεχνολογίας και εν γένει εταιρίες στις 
οποίες το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας χαρακτηρίζει την 
ταυτότητά τους. Οι διαθέσιμοι χώροι απευθύνονται επίσης 

και σε παραρτήματα μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που 
χρειάζονται να στεγάζουν νέα και πιο καινοτόμα επιχειρηματικά 
τμήματα. Στους παραπάνω χώρους ενθαρρύνεται επίσης και 
η δικτύωση, οι συνέργειες, η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή 
απόψεων για αγορές ενδιαφέροντος μεταξύ νέων και μικρών 
εταιριών με μεγαλύτερες και παλαιότερες. 

Πολυάριθμες είναι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην 
παγκόσμια αγορά ευέλικτων επαγγελματικών χώρων. Οι 
μεγαλύτεροι πάροχοι διεθνώς είναι η αμερικάνικη WeWork 
και ο όμιλος IWG (με μέλη τις εταιρίες Regus, Spaces, Νο18, 
Basepoint, Open Offi ce, Signature). Άλλες παγκοσμίου 
εμβέλειας εταιρίες είναι οι Talent Garden, Impact Hub, Your 
Alley, Knotel, District Cowork, Make Offi ce, Industrious Offi ce, 
Techspace, Serendipity Labs, Green Desk και SomeCentral.

Στην Αθήνα ήδη λειτουργούν κοντά στα 20 κέντρα, ενώ η 
τάση είναι αυξητική. Χαρακτηριστικά η IWG λειτουργεί ήδη 5 
επιχειρηματικά κέντρα στην Αθήνα με τα brands Regus και 
Spaces. Η Spaces για παράδειγμα εγκαινίασε τον Ιούλιο του 
2018 το 2ο κέντρο ευέλικτων γραφειακών χώρων της στο 
κτίριο Green Plaza στο Μαρούσι, με τον πρώτο να λειτουργεί 
στη στοά Τουρνικιώτη επί της οδού Ερμού. Η IWG επιδιώκει 
εντός της επόμενης διετίας τη δημιουργία 15 επιχειρηματικών 
κέντρων σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη αλλά και σε Βόλο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πάτρα. 
Αρχικά, έχει δρομολογήσει μέσω συνεργασίας με την OTE 
Estate την αξιοποίηση δύο ακινήτων της στην οδό Σόλωνος 
στην Αθήνα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
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Ατομικά Γραφεία σε Κοινόχρηστο Χώρο (CoWorking 
Stations)

Γραφεία αποκλειστικής χρήσης  ή αυτοτελείς γραφειακοί 
χώροι (Dedicated Desks)

Γραφεία συνεργασίας ανοικτού χώρου (Coworking 
Shared Areas / Synergy Desks)

Εικονικά Γραφεία (Virtual Office) 

Εξοπλισμένα Γραφεία (Serviced Offices)

Αίθουσες Συναντήσεων (meeting rooms)

Αίθουσες Εκπαίδευσης, Σεμιναρίων & Εκδηλώσεων 
(Workshops, Seminars & Events spaces)

Φορολογική Έδρα και Σταθερή επαγγελματική Διεύθυνση

Διαχείριση και Κέντρο Αλληλογραφίας

Δυνατότητα Σταθερής ατομικής τηλεφωνικής γραμμής και 
Ταχυδρομικής Θυρίδας

Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης - Υπηρεσίες 
υποδοχής (Concierge services)

Υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης 
(mentoring & coaching)

Η τιμολογιακή πολιτική των ευέλικτων γραφειακών χώρων 
βασίζεται στο εύρος των υπηρεσιών και εφαρμόζεται σε ποικίλες 
βάσεις, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων. 
Ο υπολογισμός του αντιτίμου γίνεται βάσει ημερών, μηνών ή 
και ετών, ενώ εξαρτάται και από τον αριθμό των ατόμων που 
θα κάνουν χρήση των χώρων και το είδος των χώρων αυτών. 

Ενδεικτικά, στο κέντρο της Aθήνας, οι τιμές για χρήση μηνός 
μπορεί να κυμανθούν μεταξύ €70 - €350/μήνα/άτομο, με το 
κόστος να ελαττώνεται αναλογικά με το διάστημα χρήσης και 
τον αριθμό των χρηστών, φτάνοντας να κυμαίνεται από €5,00 
ως €13,00 /άτομο/μήνα για χρήση 24 μηνών. 

Η βραχυχρόνια μίσθωση εξοπλισμένων γραφείων και 
υπηρεσιών γραφείου αναμένεται να επιφέρει αλλαγή στον 
τρόπο διαχείρισης των επαγγελματικών χώρων και ως εκ 
τούτου και στην αγορά  των σχετικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Αναμένουμε επίσης να δημιουργήσει την ανάγκη για αντίστοιχα 
“έξυπνα κτίρια” σύγχρονων προδιαγραφών, κατασκευή 

και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, με ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες μηχανογράφησης και αξιόπιστη σύνδεση στο 
διαδίκτυο, με ασφαλή αποθήκευση και διακίνηση των 
ηλεκτρονικών δεδομένων. 

Σε κάθε περίπτωση, το εισόδημα των ευέλικτων χώρων 
γραφείων προέρχεται από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις 
των χρηστών τους, γεγονός που τους καθιστά επιρρεπείς 
σε απότομες πτώσεις της επιχειρηματικής και οικονομικής 
δραστηριότητας και κατ’ εππέκταση αναλογική ελάττωσης 
της ζήτησης τους. Πρόσφατες διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν 
ότι οι επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον για τα κτίρια τα οποία 
περιλαμβάνουν ευέλικτους γραφειακούς χώρους σε ποσοστό 
15%-30%. Αν το ποσοστό αυτό ξεπεράσει το 40%, ενδέχεται να 
θεωρηθεί ότι ελαττώνεται η αξία του κτιρίου. 

Η παραπάνω συνθήκη αναμένεται να δοκιμαστεί σε μελλοντικό 
στάδιο στην ελληνική αγορά των ευέλικτων γραφειακών 
χώρων, καθώς– ακόμη βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Γενικά στους ευέλικτους αυτούς χώρους, παρέχονται πολλαπλές επιλογές όπως :

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται ενδεικτικά εταιρίες που λειτουργούν ευέλικτους χώρους γραφείων στην Αθήνα 
καθώς και ενδεικτικές χρεώσεις.

EΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

TZAFERI 16

Τζαφέρη 16, Γκάζι €245/άτομο/μήνα

ATHENS PLACE

Ηρούς 4 & Κρέοντος, Κολωνός 1 μήνας - €150/άτομο

IMPACT HUB ATHENS

Καραϊσκάκη 28, Αθήνα

THE FOUNDATION

Ευρυσθέως 2, Γκάζι

THE CUBE

Κλεισόβης 8, Αθήνα

θέσεις εργασίας ανοιχτού χώρου (hot 
desk/open plan): 1 ημέρα - € 15/άτομο, 
1 μήνας - € 170/άτομο

Αποκλειστικό γραφείο εργασίας ανοιχτού 
χώρου (dedicated desk): 1 μήνας - €200

Ιδιωτικό γραφείο κλειστού τύπου (private 
desk): €500/μήνα/2 άτομα

Θέση εργασίας ανοιχτού χώρου
Daily pass: €12,4
40 ώρες/μήνα/άτομο: €74,4
80 ώρες/μήνα/άτομο + 4 ώρες 
χρήση meeting room: € 111,6
Απεριόριστη χρήση/μήνα/άτομο + 8 ώρες 
χρήση meeting room: € 210,8
Μηνιαία συνδρομή μέλους : € 22,32 (community 
benefits + 10 ώρες σε ανοιχτό χώρο)

θέση εργασίας ανοιχτού χώρου
Daily pass: € 18,6/άτομο
€ 186/μήνα/άτομο

ORANGE GROOVE

Βασιλέως Κωνσταντίνου 5, Ζάππειο

1 άτομο: €100/άτομο/μήνα, 
2 άτομα: €80/άτομο/μήνα
3 άτομα: €65/άτομο/μήνα, 
4 άτομα: €50/άτομο/μήνα
5 άτομα: €45 /άτομο/μήνα

Έκπτωση 50% σε startups μετά τον 1ο χρόνο 

SPACES

Ερμού 56, Στοά Τουρνικιώτη, Αθήνα

Λεωφόρος Κηφισίας 117 & 
Αγ.Κωνσταντίνου, Μαρούσι

€10,70 - €14,80/άτομο/ημέρα
συμβόλαιο 24 μηνών

€9,00 - €12,30/άτομο/ημέρα
συμβόλαιο 24 μηνών

REGUS

Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών 20
ος & 21ος όροφος, Αμπελόκηποι

Λαγουμτζή 24, Μαρούσι

Κηφισίας 166Α & Σοφοκλέους, Αθήνα

€8,10 - €11,10/άτομο/ημέρα

€4,70 - €10,00/άτομο/ημέρα

€4,90 - €6,70/άτομο/ημέρα
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ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις είναι υπεύθυνες για την έκλυση περίπου του 
ενός τρίτου των αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, ενώ 
διεθνείς έρευνες επίσης καταγράφουν ότι καταναλώνουμε 
το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου μας εντός κλειστών 
κτιριακών χώρων. Συνεπώς, η κατάσταση των κτιρίων έχει 
σημαντική επίδραση τόσο στο περιβάλλον όσο και στην 
υγεία. Σε επίπεδο επαγγελματικών χώρων ιδιαίτερα, η ανάγκη 
για αποδοτικότητα των κτιρίων εκτείνεται πλέον πέραν της 
ενεργειακής  εξοικονόμησης και στην προαγωγή της υγείας, 
της ευεξίας και της βελτίωσης της παραγωγικής ικανότητας 
των εργαζομένων. 

Η εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών και αειφορικών 
(πράσινων) πιστοποιήσεων, οι οποίες αποδεικνύουν το 
βαθμό της ανταπόκρισης του κτιρίου στις αρχές της βιώσιμης 
σχεδίασης και λειτουργίας, συνεπάγονται αφενός χαμηλότερα 
λειτουργικά κόστη και βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα, 
αφετέρου τη δημιουργία καταλληλότερων περιβαλλοντικών 

συνθηκών εργασίας, γεγονός που καθιστά τα πράσινα 
πιστοποιημένα κτίρια πόλους έλξης για μεγάλες διεθνείς 
επιχειρήσεις. 

Σημαντικά χαρακτηριστικά αειφορίας για ένα γραφειακό 
ακίνητο αποτελούν μεταξύ άλλων η ύπαρξη φυσικού 
φωτισμού και ενεργειακής φωτοσκίασης, η χρήση οικολογικών 
τεχνολογιών και φυσικών μέσων για την εξασφάλιση 
θέρμανσης και ρύθμισης της θερμοκρασίας, η ανακύκλωση 
υλικών και νερού, η χρήση ανανεώσιμης ενέργειας για τοπική 
παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, η δυνατότητα εύκολης 
πρόσβασης στο κτίριο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το 
ποδήλατο καθώς και η ύπαρξη χώρων οι οποίοι προάγουν την 
άνεση, την ευεξία και την υγεία των χρηστών και επισκεπτών 
(“πράσινοι” και καθαροί χώροι, κατάλληλη θερμοκρασία, 
δυνατότητα υγιούς σίτισης κ.α.). 

ΓΕΝΙΚΑ

“Η τάση των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων με διεθνή συστήματα και κατά κύριο λόγο κατά LEED, αποδεικνύει εμπράκτως την 
ισχυρή πεποίθηση της κτηματαγοράς, και ειδικότερα θεσμικών επενδυτών, ότι η αειφορική θωράκιση των επενδύσεων στο real 
estate δεν αποτελεί μόνο ανάγκη, αλλά και ευκαιρία για τη δημιουργία υπεραξίας. Η μεγάλη πρόκληση, ωστόσο, είναι πλέον οι 
ευκαιρίες για τη διάχυση αυτής της τάσης σε μικρομεσαία ακίνητα, τα οποία στον απόηχο της μεγάλης κρίσης της κτηματαγοράς, 
αυτά καλούνται να αναβαθμιστούν και να καταστούν εκ νέου ανταγωνιστικά”

Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος, Managing Director, DCarbon 

“Λαμβάνοντας υπόψη το ηλικιακό προφίλ των κτιρίων καθώς και τα χαμηλά ποσοστά κατασκευής νέων επαγγελματικών 
κτιρίων στην Αθήνα [τα τελευταία 10 χρόνια], καθώς και το γεγονός ότι τα υφιστάμενα εμπορικά κτίρια έχουν, μεταξύ άλλων, να 
αντιμετωπίσουν και άλλες συνδυαστικές προκλήσεις, όπως αυτές της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της παραγωγικότητας 
των εργαζομένων [σε αυτά] και της πρόσβασης σε προσιτές υπηρεσίες συντήρησης, ενέργειας και κοινής ωφέλειας, η ανάγκη 
ανακαίνισης και αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος καθίσταται μείζονος σημασίας.”

Αλίς Κοροβέση, Founding Member & COO, ΙΝΖΕΒ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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Για τους παραπάνω λόγους, έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 
χρόνια μια τάση πράσινης και ενεργειακής αναβάθμισης 
στην αγορά των γραφειακών χώρων της Αθήνας. Η τάση 
αυτή αφορά κυρίως επενδυτικές ή μεγάλες εταιρίες που 
διαχειρίζονται επενδυτικά ή διαθέτουν για ιδία χρήση μεγάλα 
ακίνητα γραφείων και μικτών χρήσεων.  

Οι εταιρείες αυτές επένδυσαν επιλεγμένα και μεμονωμένα 
σε αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου τους τόσο για λόγους 
οικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς. Επικεντρώθηκαν 
περισσότερο σε μεγάλα ακίνητα σε κεντρικά εμπορικά σημεία 
της Αθήνας και έθεσαν ως προτεραιότητα την ενεργειακή 
κυρίως αναβάθμιση, προς ελάττωση της επιβάρυνσης των 
ενοικιαστών με λειτουργικά έξοδα αλλά και προκειμένου τα 

κτίρια αυτά να γίνουν πιο αποδοτικά και φιλικότερα προς το 
περιβάλλον.  Η πιο δημοφιλής στην Ελλάδα διεθνής πιστοποίηση 
για αειφώρα και βιώσιμα («πράσινα») κτίρια γραφείων είναι το 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) που έχει 
δημιουργηθεί από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων 
(U.S. Green Building Council – USGBC).  

Το LEED αποτελεί ένα από το πιο διαδεδομένα συστήματα 
αξιολόγησης και αποτίμησης της αειφόρου δόμησης και 
κατασκευής στον κόσμο και η πιστοποίηση ενός κτιρίου στο 
ανώτατο επίπεδο της κλίμακας του, την Platinum, αποτελεί 
σημαντική διάκριση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί έπειτα από 
μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. 

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ένα ξεπερασμένο κτηριακό 
δυναμικό με χαμηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κτήρια στην Ελλάδα 
αντιπροσωπεύουν το 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
σε σύγκριση με το 40% σε επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης. Ως 
εκ τούτου, ο εκσυγχρονισμός και η ενεργειακή αναβάθμιση 
του γραφειακού κτιριακού δυναμικού θα αποφέρει σημαντικά 
οφέλη, όπως:

• μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και μειωμένους λο-
γαριασμούς ενέργειας στους χώρους γραφείων 
•   βελτιωμένα επίπεδα εσωτερικής άνεσης που θα οδηγήσει σε 
αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών

Το σημερινό κτιριακό δυναμικό στην Ελλάδα αποτελείται από 
περισσότερα από 4 εκατομμύρια κτίρια, από τα οποία 300.000 
είναι εμπορικής χρήσεως με την πλειοψηφία των κτιρίων να 
έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980, πριν υιοθετηθούν 
αυστηροί κανονισμοί θερμικής μόνωσης και εφαρμοστούν 
ευρέως τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακά 
αποδοτικά υλικά.

Η ηλικία των κτιρίων γραφείων κατηγοριοποιείται σε 3 βασικές 
περιόδους. Πιο συγκεκριμένα:

(i) θερμικά μη προστατευόμενα κτίρια, που κατασκευάστηκαν 
πριν από το 1980 (λίγο πάνω από το 70% του συνόλου)
(ii) κτίρια που κατασκευάστηκαν από το 1981 έως το 2000 
(περίπου 22% του συνόλου), όπου πραγματοποιήθηκε 
σταδιακή εφαρμογή μέτρων θερμομόνωσης
(iii) κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά το 2001 (7%-8% του 
συνόλου), στα οποία άρχισαν να αναπτύσσονται και 
ενσωματώνονται τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Ενεργειακή Απόδοση των 
Κτιρίων (“KENAK”, βλ. κεφάλαιο 3.3.4), τα κτίρια ταξινομούνται 
σε 9 ενεργειακές κατηγορίες ανάλογα με την ενεργειακή τους 
απόδοση στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Αποδοτικότητας 
(ΠΕΑ). Τα κτίρια κατηγορίας Α’ έως Β’ θεωρούνται ότι έχουν 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, κτίρια κατηγορίας Β’ έως Δ’ 
μεσαία ή χαμηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ κτίρια κατηγορίας 
Ε’ έως Η’ πολύ χαμηλή ενεργειακή απόδοση. 

Ενδεικτικό χαρακτηριστικό της ενεργειακής απόδοσης στην 
Ελλάδα είναι το γεγονός ότι μόνο το 3,5% όλων των κτιρίων 
διαθέτει χαρακτηριστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ενώ 
το 60% περίπου αυτών ανήκει σε τάξεις χαμηλής ενεργειακής 
απόδοσης. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στην 
ηλικία των κτιρίων της χώρας. Αναλυτικά, στο γράφημα που 
ακολουθεί παρουσιάζεται η ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων 
με βάση τα ΠΕΑ τους. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

A+         A          B+           B           C           D            E            Z           H
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Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος (Δεκ.2015) – Επεξεργασία: ARBITRAGE RE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΤΑΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΩΝ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Πηγή: DCarbon - Επεξεργασία : A  RE

Το πρώτο κτίριο που έλαβε πιστοποίηση LEED (βαθμίδα Gold) 
στην Ελλάδα ήταν το Karela Office Park στην Παιανία το 
Μάρτιο του 2013, ιδιοκτησίας Πανγαία ΑΕΕΑΠ. Το κτίριο αυτό 
μισθώνεται εξ ολοκλήρου από τον όμιλο του ΟΤΕ, κατέκτησε τη 
συγκεκριμένη διάκριση χάρη, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία 
χώρου πρασίνου επιφάνειας 11 στρεμμάτων στην οροφή προς 
ελάττωση του επιπέδου της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του, 
στην εγκατάσταση αυτόματων περιστρεφόμενων συστημάτων 
προς βελτίωση της σκίασης και του φυσικού φωτισμού. Επίσης, 
εφαρμόζει εξοικονόμηση νερού για τις ανάγκες άρδευσης 
μέσω βιολογικού καθαρισμού και επαναχρησιμοποίησης των 
υδάτων. Κατά την κατασκευή του, επίσης, χρησιμοποιήθηκαν 

οικολογικά υλικά με προσμείξεις από ανακυκλωμένα υλικά.
Άλλα επίσης ιδιαίτερα διαδεδομένα πιστοποιητικά για 
περιβαλλοντικά και βιώσιμα («πράσινα») κτίρια είναι το BREEAM 
του Βρετανικού Ινστιτούτου Κτιρίων, το Γερμανικό DGNB, το 
Γαλλικό HQE, το Green Star και τo NABERS της Αυστραλίας. 

Γενικά, αρκετά κτίρια γραφείων στην Αθήνα αλλά και στην 
Ελλάδα γενικότερα έχουν αρχίσει να αιτούνται και στη συνέχεια 
να λαμβάνουν πράσινες πιστοποιήσεις τα τελευταία έτη, 
ενώ σχεδιάζεται ακόμα περισσότερα να λάβουν τις σχετικές 
πιστοποιήσεις τα επόμενα χρόνια. Στο παρακάτω γράφημα 
παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι συγκεκριμένες τάσεις. 

ΑΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΕΣ / ΧΡΗΣΤΕΣΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συγκρότημα Karela Office 
Park

Συγκρότημα Γραφείων 
στον Ταύρο

Κτίριο Γραφείων στο 
Μαρούσι

Κτίριο Γραφείων στο 
Μαρούσι

Συγκρότημα Green Plaza

Κτίριο ΟTE Εstate 
Κεραμεικός

Επαγγελματικό Κτίριο στο 
κέντρο της Αθήνας

Κτίριο Arcania Business 
Center

Συγκρότημα Γραφείων στο 
Μοσχάτο

Κτίριο Anangel Maritime 
(Headquarters)

Παιανία Αττικής

Θεσσαλονίκης & 25ης 
Μαρτίου, Ταύρος

Σωρού 8, Μαρούσι

Κηφισίας 69, Μαρούσι

Κηφισίας & Αγίου 
Κωνσταντίνου, Μαρούσι

Μεγ.Βασιλείου, Ελασιδών & 
Στρατονίκης, Κεραμεικός

Λεωφόρος Βασιλίσσης 
Σοφίας 68, Αθήνα

Μαρούσι

Κύπρου 27, Μοσχάτο 
Αττικής

Δοϊράνης 216-226, 
Καλλιθέα

LEED GOLD

LEED
 for Operations & 

Maintenance

LEED
 for Operations & 

Maintenance

LEED
 for Operations & 

Maintenance

LEED GOLD
for Core & Shell

LEED GOLD

BREEAM EXCELLENT

BREEAM VERY GOOD

LEED

LEED PLATINUM

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ 
ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA PROPERTIES 
ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA PROPERTIES 
ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA PROPERTIES 
ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA PROPERTIES 
ΑΕΕΑΠ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ 
ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA PROPERTIES 
ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA PROPERTIES 
ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA PROPERTIES 
ΑΕΕΑΠ

AGEMAR S.A.

Μάρτιος 2013

Δεκέμβριος 2015

Δεκέμβριος 2015

Ιούνιος 2016

Φεβρουάριος 2017

Ιούνιος 2017

Ιούνιος 2017

Νοέμβριος 2017

Δεκέμβριος 2017

Αύγουστος 2018

COSMOTE

Eurobank Ergasias, 
Eurobank Household 

Lending

Tetrapak, GE Medical 
System, Intralot, Marsh

Oriflame

Eurobank, AIG, 
Spaces, Hellas Direct 

κ.α.

Όμιλος ΟΤΕ

Bank of America, 
Alvarez & Marsal, 

BlackRock, MITSUBISHI 

Roche Diagnostics, 
Viva Wallet, 

Elpedison, Sony

Eurobank Financial 
Planning Services, 
Eurobank Ergasias 

Agemar Maritime 

Πιστοποιήσεις

Αιτήσεις

Αξιοσημείωτα “πράσινα” κτίρια στην αγορά γραφειακών χώρων της ευρύτερης περιοχής των Αθήνας που πιστοποιήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια είναι:

Πηγή: DCarbon - Επεξεργασία : ARBITRAGE RE
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(μ²)

ΜΙΣΘΩΜΑ
(€/μ²/μήνα) ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

01. Λεωφ. Συγγρού 350, 
Καλλιθέα

02. Λεωφ. Κηφισίας 78, 
Μαρούσι

03. Μαρίνου Αντύπα 41-45, 
Ηράκλειο

04. Σωρού 8, Μαρούσι

05. Λεωφ. Κηφισίας & Κατεχάκη*

06. Αγίου Κωνσταντίνου 50, 
Μαρούσι 

07. Λεωφ. Συγγρού 350,
Καλλιθέα

08. Κηφισίας 24, 
Μαρούσι

09. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 
Μαρούσι*

10. Λεωφόρος Κηφισίας & Αγίου 
Κωνσταντίνου , Μαρούσι 
(Συγκρότημα Green Plaza)

11. Λεωφόρος Αμφιθέας 14,
Π.Φάληρο

12. Λεωφόρος Αλεξάνδρας, 
Αμπελόκηποι

13. Λεωφόρος Κηφισίας 280, 
Χαλάνδρι

EPSILONNET  

MARITIME 
COMPANY

CARDLINK 

MARSH ΕΠΕ

MARINE TRAFFIC

LIDL 

EPSILONNET 

PRAXIA BANK

DOBANK

SPACES

EUROINS

BCA

ZEPOS & 
YANNOPOULOS

507

420

830

10.971

1.500

457

507

1.240

784

2.000

450

4.100

1.000

6,71

7,14 και 8,81 
αντίστοιχα

7,23

12,00

8,5

12,00

6,71

17,00

15,18

15,00 

12,00

8,00

12,00

Q1 2017

Q1 2017

Q1 2017

Q2 2017

Q2 2017

Q2 2017

Q3  2017

Q1 2018

Q2 2018

Q2 2018

Q2 2018

Q3 2018

Q3 2018

Γραφειακός Χώρος
 2ου Ορόφου

Γραφειακοί Χώροι 
1ου και 4ου Ορόφου

Γραφειακός χώρος
1ου Ορόφου 

Κτίριο Γραφείων

Κτίριο Γραφείων

Γραφειακός χώρος
 1ου ορόφου

Γραφειακός Χώρος
 2ου Ορόφου

Γραφειακοί χώροι
 3ου και 4ου Ορόφου 

Γραφειακός χώρος
1ου ορόφου 

Γραφειακοί χώροι 
Ισογείου και 1ου 

ορόφου 

Γραφειακός χώρος
 1ου ορόφου 

Αυτοτελές κτίριο

Γραφειακός Χώρος
 4ου ορόφου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται ενδεικτικά πρόσφατες πράξεις μίσθωσης και πώλησης γραφειακών χώρων από τη βάση 
δεδομένων της Arbitrage RE.

Πηγή: ARBITRAGE RE
*Η ARBITRAGE RE ενήργησε ως μεσιτικός σύμβουλος

1. Στο μηνιαίο μίσθωμα των ακινήτων συμπεριλαμβάνονται  θέσεις στάθμευσης

2. Το ακίνητο παραδόθηκε στο μισθωτή σε μορφή κελύφους

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

1

1

2
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(μ²)

ΤΙΜΗ 
ΠΩΛΗΣΗΣ (€) ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

01. Λεωφ. Κηφισίας 269 & 
Μητροπολίτου Ιακώβου, Κηφισιά

02. Καραμανλή 59, Μαρούσι

03. Λεωφ. Βουλιαγμένης 152 & 
Στράβωνος 8-10, Γλυφάδα

04. Λεωφ.Κηφισσού 62-64, 
Περιστέρι

05. Φιλελλήνων 1 & Όθωνος, 
Αθήνα

06. Λεωφ.Συγγρού 340, 
Καλλιθέα

07. Αγίου Ανδρέα 3,
Αγία Παρασκευή

08. Λεωφ. Ποσειδώνος 42, 
Καλλιθέα

TRASTOR 

KONKAR SHIPPING 
AGENCIES SA

 INTERCONTINENTAL 
INTERNATIONAL AEEAΠ

REGION OF ATTICA/ ΕΝΩΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

TRASTOR

GRIVALIA 
PROPERTIES ΑΕΕΑΠ

TRASTOR

BRIQ PROPERTIES

1.0302,27

935,00

2.719,00

15.000,00

748,00

13.950,00

1.544,27

1.907,47

Q1 2017

Q1 2017

Q1 2017

Q2 2017

Q2 2017

Q4 2017

Q4 2017

Q4 2017

Κτίριο  Γραφείων

 Κτίριο Γραφείων

Κτίριο 
Μικτής Χρήσης

Κτίριο
Γραφείων

Γραφειακοί Χώροι 
4ου και 5ου Ορόφου

Γραφειακός Χώρος

Κτίριο 
Γραφείων

Κτίριο 
Γραφείων

2.539.420

1.850.000

3.412.000

19.800.000

1.577.841

27.560.000

2.100.000 

1.100.000

DROMEUS 
CAPITAL FUND

DROMEUS 
CAPITAL FUND

GRIVALIA 
PROPERTIES ΑΕΕΑΠ

TRASTOR

GRIVALIA 
PROPERTIES ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA 
PROPERTIES ΑΕΕΑΠ

TRASTOR

TRASTOR

INTERCONTINENTAL
 INTERNATIONAL AEEAΠ

INTERCONTINENTAL
 INTERNATIONAL AEEAΠ

TRASTOR

 
TEN BRINKE HELLAS

DIMAND A.E. με συμμετοχή 
GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ

DROMEUS CAPITAL
 FUND

921,00 

33.534,00 

1.570,00 

4.715,42

5.470,00

4.500,00

5.069,53

917,00

838,00

3.589,00

781,67

3.000,00

14.427,00

5.469,00

Q1 2018

Q1 2018

Q1 2018

Q1 2018

Q2 2018

Q2 2018

Q2 2018

Q2 2018

Q2 2018

Q2 2018

Q3 2018

Q3 2018

Q4 2018

Προς 
ολοκλήρωση 

2018

Γραφειακοί χώροι 
4ου ορόφου

Κτίριο Γραφείων & 
Καταστημάτων

Γραφειακός 
Χώρος

Γραφειακοί χώροι σε 
τρία επίπεδα 

Γραφειακός 
Χώρος

Αυτοτελές πολυώροφο 
κτήριο 

Αυτοτελές κτήριο 

Γραφειακοί χώροι 6ου 
ορόφου

Αυτοτελές κτίριο

Κτίριο Γραφείων

Γραφειακοί χώροι 
7ου ορόφου

Αυτοτελές κτίριο

Αυτοτελές κτίριο Γραφείων

Κτίριο Γραφείων με 
ισόγειο Κατάστημα

2.350.000

23.600.000

5.080.000

6.500.000 

7.500.000

10.000.000

4.250.000 

1.910.000 

2.450.000

7.493.558

965.000

5.800.000

10.890.000

6.300.000

09. Θεοφάνους 4, Λεωφόρος 
Αλεξάνδρας & Λεωφόρος 
Κηφισίας

10. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 
Μαρούσι

11. Γρηγορίου Λαμπράκη 5, 
Γλυφάδα

12. Αγίου Κωνσταντίνου 49, 
Μαρούσι

13. Αγίου Κωνσταντίνου 50,
Μαρούσι

14. Ομήρου 2 & Σταδίου, 
Αθήνα

15. Λεωφόρος Μεσογείων 515, 
Αγία Παρασκευή

16. Θεοφάνους 4, Αθήνα

17. Χάριτος 3 & Σπευσίππου 6, 
Κολωνάκι

18. Ζεκάκου 18 & Καραμανλή, 
Μαρούσι 

19. Μεσογείων 109-111, Αθήνα

20. Βασ. Σοφίας 102, Αμπελόκηποι

21. Μίνωος 10-16 & Ηλία Ηλιού, 
Νέος Κόσμος

22. Λεωφόρος Κηφισίας 16 & 
Χαλεπά, Μαρούσι*

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πηγή: ARBITRAGE RE

3. Στη συνολική επιφάνεια περιλαμβάνονται και θέσεις στάθμευσης ή/και λοιποί βοηθητικοί και κοινόχρηστοι χώροι

4. Περιλαμβάνονται και κάποιες μικτές χρήσεις

5. Προσύμφωνο έχει υπογραφεί μεταξύ της DIMAND A.E. και της GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ για τη σύσταση κοινοπραξίας που θα ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες

ανακαίνισης και αναβάθμισης του κτιρίου σε σύγχρονο συγκρότημα γραφείων 

3

3

3

3

4

3

4 3

3

3

5

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ

Η φανερή έλλειψη αποθέματος σε νέα και σύγχρονα κτίρια 
γραφείων είναι ένα από τα αποτελέσματα της συρρίκνωσης 
που σημειώθηκε στον τομέα των κατασκευών κατά την περίοδο 
της οικονομικής ύφεσης. 

Η αναιμική ζήτηση από τις επιχειρήσεις για νέους γραφειακούς 
χώρους ως συνέπεια των αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας που οδήγησε στη συρρίκνωση 
της εγχώριας δραστηριότητάς τους, η επιβολή νέων φόρων 
στα ακίνητα αλλά και η συνέχιση ύπαρξης γραφειοκρατικών 
εμποδίων οδήγησαν εώς το 2016 σε περιστολή των επενδύσεων 
και αναβολή των επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης νέων 
γραφειακών κτιρίων.

Το γεγονός αυτό πιστοποιείται και από τις συνθήκες 
χρηματοδότησης του κλάδου της κατασκευής, ο οποίος 
φυσικά συμπεριλαμβάνει και τον τομέα της κατασκευαστικής 
ανάπτυξης εμπορικών ακινήτων, μεταξύ αυτών και νέων 
χώρων γραφείων. Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδας, η δανειακή έκθεση του εγχώριου συστημικού 
τραπεζικού συστήματος στον κλάδο τον κατασκευών έχει 
μειωθεί (deleveraging) κατά 25% από το 2010, το έτος που 
η Ελλάδα υπέγραψε και άρχισε να εφαρμόζει το διεθνές 
μνημονιακό πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής με τη 
δανειακή στήριξη κρατών της Ευρωζώνης, του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ECB) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF).
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία: ΑRBITRAGE RE
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ΕΤΗΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία : ARBITRAGE RE

Σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας έκδοσης της Κλαδικής 
Μελέτης που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών 
Μελετών της ICAP Group, ο κλάδος των κατασκευών ενώ 
το 2006 συνέβαλε κατά 8,3% στο ΑΕΠ, το 2016 η συμμετοχή 
του είχε πέσει μόλις στο 2,2%. H πτώση στην οικοδομική 
δραστηριότητα των προηγούμενων ετών επιβεβαιώνεται και 

από τη συνεχόμενη και κατακόρυφη μείωση στον αριθμό των 
καταγεγραμμένων οικοδομικών αδειών κατά το διάστημα αυτό. 
Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η φθίνουσα Ετήσια 
Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα κατά την περίοδο 2008-
2017, με την αριθμητική πτώση κατά το διάστημα 2010-2016 να 
ξεπερνά συνολικά το 80%. 

Με δεδομένη επίσης την έλλειψη αρκετών διαθέσιμων 
οικοδομήσιμων εκτάσεων στις παραδοσιακά υψηλής 
προβολής περιοχές για την κατασκευή νέων συγκροτημάτων 
γραφείων,  όπως η οδός Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της 
Αθήνας, η Λεωφόρος Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, η 
οδός Συγγρού αλλά και η Ακτή Κονδύλη και η Ακτή Μιαούλη 
στον Πειραιά, το ενδιαφέρον έχει αρχίσει να στρέφεται σε 
ανακαινίσεις, στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτιρίων και 
την αποκατάσταση του πεπαλαιωμένου κτιριακού αποθέματος 
γραφείων. 

Ωστόσο, από το δεύτερο τρίμηνο του 2017 οι επενδύσεις σε νέες 
αναπτύξεις και κατασκευαστικά έργα ανακαίνισης εμπορικών 
ακινήτων άρχισαν να ακολουθούν ανοδικούς ρυθμούς, οι 
οποίοι διατηρούνται και το 2018. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί από 
την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής 
οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας κατά το 
έτος 2017 ανήλθαν σε 13.785,  αυξημένες κατά  περίπου 9% 
σε σχέση με το 2016, ενώ  κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 
καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση της τάξης του 7,5% περίπου 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.  

Συμπερασματικά, η έλλειψη γραφειακών χώρων μοντέρνων και 
αειφόρων προδιαγραφών στην Αθήνα, η βαθμιαία μισθωτική 
απορρόφηση των διαθέσιμων σύγχρονων χώρων, το 
πεπαλαιωμένο κτιριακό δυναμικό γραφείων, σε συνδυασμό με 
τα χαμηλά ποσοστά κατασκευής νέων επαγγελματικών κτιρίων 
τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
και αποτελούν ευκαιρία για περισσότερες επενδύσεις 
ανακαινίσεων στο υπάρχον απόθεμα ή νέων αναπτύξεων 
σύγχρονων κτιρίων γραφείων, που θα θωρακιστούν και θα 
πιστοποιήθουν αειφορικά για τη δημιουργία υπεραξίας. 

Η μεγάλη πρόκληση, ωστόσο, παραμένει η σταθερή αύξηση 
της μισθωτικής ζήτησης από εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις 
και οργανισμούς που αυξάνουν το εργατικό δυναμικό τους 
και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Η ανάπτυξη των 
νέων γραφειακών χώρων, η οποία αδιαμφισβήτητα χρειάζεται, 
θα ακολουθήσει τη βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομικής 
δραστηριότητας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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ΕΡΓΑ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
Μικρός είναι ο αριθμός των  νέων κατασκευών κατά την τελευταία διετία καθώς η τάση που καταγράφηκε αφορά κατά 
πλειοψηφία ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις χαρτοφυλακίων. Στον παρακάτω πινακα περιγράφονται οι νέες και σε 
εξέλιξη αναπτύσσεις.  

ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
DEVELOPER

ΧΡΟΝΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

(μ²) 

Πολυώροφο Κτίριο Γραφείων
 AGEMAR BUILDING

Ναυτιλιακός  
Όμιλος 

Αγγελικούση

Παραδόθηκε 
2017

16.000

Δοϊράνης 216-226, 
Καλλιθέα

Κτήριο Γραφείων
 από ανακατασκευή 

εγκαταστάσεων πρώην 
βιομηχανίας 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
 1ο οικοδομικό τετράγωνο

DIMAND/
GRIVALIA

PROPERTIES AEEAΠ 

Παραδόθηκε 
2018

30.000

Άγιος Διονύσιος, 
Πειραιάς

Άγιος Διονύσιος, 
Πειραιάς

Συγκρότημα Κτιρίων 
 από ανακατασκευή 

εγκαταστάσεων πρώην 
βιομηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

 2ο και 3ο οικοδομικό τετράγωνο

 GRIVALIA
 PROPERTIES AEEAΠ 

/DIMAND 

2021

Δεκέμβριος 
2018

43.000 

Αποστολοπούλου 
26, Χαλάνδρι

Εταιρικό Κτίριο Γραφείων

Πολυώροφο Εταιρικό Κτίριο 
Γραφείων

ΒΙΟΧΑΛΚΟ
 (Noval A.E.)

22.000

Λεωφόρος 
Κηφισίας 115, 

Αθήνα

Νοέμβριος 
2018

ΒΙΟΧΑΛΚΟ
(Noval A.E.) 

10.100

MYTILINEOSΠαραδείσου & 
Αρτέμιδος

Πολυώροφο Συγκρότημα 
Γραφείων

Β’ Εξάμηνο 
2019

39.700

6. Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ έχει εξαγοράσει το 49% ενώ έχει υπογραφεί προσύμφωνο για τη εξαγορά και του υπόλοιπου 51% μετά το 
πέρας της μετασκευής του ακινήτου

7. Μαζί με την ανάπτυξη γραφείων δρομολογείται και η κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας, επιπλωμένων κατοικιών, πολύ-χώρου εκδηλώσεων, εμπορικών 
καταστημάτων, υπόγειου χώρου στάθμευσης και Μουσείου ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

6

7

Πηγή: ARBITRAGE RE
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η παρούσα παρουσίαση έχει προετοιμαστεί στη βάση 
ενημέρωσή σας από την εταιρεία μας. Ως εκ τούτου, 
συστήνεται να μην εκλαμβάνεται ως συμβουλή και να μην 
προχωρείτε σε ενέργειες βασισμένοι στις πληροφορίες του 
εν λόγω εγγράφου. Η όποια ανεξάρτητη επαγγελματική 
συμβουλή θα πρέπει να αναζητηθεί από άτομο ή επιχείρηση 
που κατέχει άδεια και εμπειρία του συγκεκριμένου γνωστικού 
αντικειμένου, πριν από την οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έχει 
βασιστεί στο παρόν έγγραφο.

Κανένα άλλο μέρος δεν έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 
πρόσβαση ή να στηριχθεί στην παρούσα παρουσίαση για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται 
παραπάνω και για το λόγο αυτό δεν αποδεχόμαστε καμία 
ευθύνη έναντι τρίτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναφορά 
του παρόντος εγγράφου σε ενημερωτικό δελτίο ή άλλο υλικό, 
άνευ προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσής μας.
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