
 



Βασική προϋπόθεση κανονικότητας στην αγορά εμπορικών ακινήτων είναι η μεσοπρόθεσμη 
εμπιστοσύνη στην Ελληνική οικονομία μέσω της περαιτέρω σταθεροποίησης του οικονομικού 
περιβάλλοντος και ισχυροποίησης των αναπτυξιακών προοπτικών. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Γ΄ 
αξιολόγησης στο 1ο τρίμηνο του 2018 μπορεί να έδωσε μια ώθηση οικονομικής σταθερότητας αλλά 
από μόνη της δεν είναι αρκετή.

Ένας σημαντικός επίσης παράγοντας που θα επηρεάσει την αγορά είναι η ενεργή διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που λογικά θα οδηγήσει 
στη μεταβίβαση εμπορικών χαρτοφυλακίων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων και 
εμπορικών κέντρων, σε έμπειρους διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι εφαρμόζουν πιο ενεργές στρατηγικές 
διαχείρισης.

Παράλληλα, η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω του διαδικτύου (e-commerce), σε 
συνδυασμό με την προώθηση προϊόντων λιανικού εμπορίου δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
συνεχίζει να επιφέρει αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, να οδηγεί σταδιακά σε αναμόρφωση 
της εφοδιαστικής αλυσίδας και να ενισχύει τη μείωση της ζήτησης για εμπορικούς χώρους μεγάλης 
επιφάνειας. Αναμένεται όπως επιτείνει επίσης την ανάγκη των επιχειρήσεων με φυσικά μόνο σημεία 
πώλησης να στραφούν προς το ηλεκτρονικό εμπόριο (bricks vs clicks). 

Επιπλέον, άλλοι ενδεχομένως παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την αγορά σχετίζονται με 
τις ευρύτερες τάσεις οι οποίες παρατηρούνται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και αφορούν  τη 
βελτίωση του λειτουργικού κόστους, την αύξηση παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. Οι τάσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ζήτηση για εμπορικούς 
χώρους σύγχρονων προδιαγραφών από διεθνείς παίκτες του λιανικού εμπορίου. Ταυτόχρονα, η ολοένα 
αυξανόμενη τάση ενίσχυσης του κοινωνικού προφίλ διεθνών εμπορικών αλυσίδων, με την υιοθέτηση 
προδιαγραφών φιλικών προς το περιβάλλον στους χώρους λιανικής πώλησης, σε συνδυασμό με 
την προσφορά επιπρόσθετων επιτόπιων υπηρεσιών μέσω της τεχνολογίας και του διαδικτύου, θα 
δημιουργήσουν ζήτηση για εμπορικούς χώρους  σε οργανωμένα και σύγχρονα ακίνητα που πληρούν 
κατάλληλες προδιαγραφές.

Συμπερασματικά, οι παραπάνω παράγοντες, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη των οικονομικών 
προσδοκιών, θεωρούμε ότι θα καθορίσουν στους επόμενους 12-18 μήνες την εξέλιξη της κτηματαγοράς 
καταστημάτων και εμπορικών κέντρων στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και γενικότερα στην Ελλάδα.
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Στη λιανική αγορά, κατά τους τελευταίους 12-18 μήνες, οι 
κυριότερες εγχώριες αγορές λιανικού εμπορίου συνέχισαν 
να επηρεάζονται από την οικονομική αβεβαιότητα και 
την έλλειψη ρευστότητας των καταναλωτών. Αυτό ήταν 
περισσότερο εμφανές στις δευτερογενείς αγορές και τις 
γεωγραφίες, όπου οι κεφαλαιακοί έλεγχοι παρεμπόδιζαν 
την ομαλή λειτουργία των μικρών εγχώριων επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου, ιδιαίτερα στις συναλλαγές τους με 
ξένους προμηθευτές. Η αναιμική οικονομική ανάκαμψη, σε 
συνδυασμό με τις πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 
και ασφαλιστικές εισφορές, επιδείνωσαν ακόμη 
περισσότερο την αγοραστική δύναμη και επομένως την 
κατανάλωση των νοικοκυριών.

Ωστόσο, το 2017 η αγορά έδειξε μετά από καιρό τα πρώτα 
απτά σημάδια ανάκαμψης στη μισθωτική δραστηριότητα 
και στη ζήτηση χώρων λιανικής, σε ακίνητα πρώτης 
προβολής, η οποία φαίνεται ότι συνεχίζεται το 2018. 
Παράλληλα, η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω 
του διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο), σε συνδυασμό 
με την προώθηση προϊόντων λιανικής με τη βοήθεια 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συνέχισε να επιφέρει 
αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά και σταδιακά 
οδηγεί σε  μετατροπές στις αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ζήτηση για μεγάλους 
χώρους λιανικής πώλησης και έχει αυξήσει επίσης την 
ανάγκη των επιχειρήσεων που λειτουργούν σήμερα μόνο 
με φυσικά καταστήματα, να στραφούν στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο (bricks vs clicks) και συνεπώς να αναζητήσουν 
μικρότερους και πιο ευέλικτους χώρους εντός της πόλης 
με αποθηκευτική δυνατότητα.

Επίσης, η αύξηση της τουριστικής κίνησης, όπως 
έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, έχει αποτελέσει 
ουσιαστικό παράγοντα τόνωσης αλλά και διαμόρφωσης 
της αγοράς λιανικού εμπορίου και θα εξακολουθήσει όσο 

συνεχίζεται η καταγεγραμμένη αύξηση των εισπράξεων 
από τον τουρισμό. Συγκεκριμένα, στο κέντρο της Αθήνας, 
παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για τοποθέτηση 
υφιστάμενων και νέων εμπορικών σημάτων ή επιχειρήσεων 
καφεστίασης σε μέρη με υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον, 
όπως στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 
αμφίπλευρα ή πολύ κοντά σε κεντρικά ξενοδοχεία ή γύρω 
από την Πλατεία Μοναστηρακίου.

Οι ταχέως μεταβαλλόμενες αγοραστικές συνήθειες 
έχουν επιφέρει αλλαγές και στη στρατηγική πολυεθνικών 
εταιριών οι οποίες κατά κανόνα λειτουργούσαν σε μεγάλα 
καταστήματα, εκτός του κέντρου πόλεων και οι οποίες 
στρέφουν το ενδιαφέρον σε μικρότερους χώρους εντός 
της πόλης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 
Leroy Merlin η οποία εγκαινίασε πρόσφατα το νέο της 
κατάστημα, συνολικής επιφάνειας 6.000τ.μ. στο κέντρο 
της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Βασιλίσσης 
Σοφίας, ενώ και η σουηδική Εταιρία ΙΚΕΑ έχει ανακοινώσει 
ότι αλλάζει την στρατηγική ανάπτυξη καταστημάτων 
εκτός πόλεων καθώς αυξάνονται οι αγορές μέσω του 
ελληνικού ηλεκτρονικού καταστήματος της. Οι παραπάνω 
επιχειρήσεις παραδοσιακά λειτουργούσαν σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις εκτός του κέντρου της Αθήνας λόγω και της 
σχετικής δομικής έλλειψης εντός του κέντρου ακινήτων με 
μεγάλες επιφάνειες σε ένα επίπεδο.

Επιπλέον, η συνεχής ανάγκη για μειωμένα λειτουργικά 
κόστη αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ζήτηση για 
εμπορικούς χώρους σύγχρονων προδιαγραφών. Αυτή η 
μετατόπιση, σε συνδυασμό με την προσφορά πρόσθετων 
υπηρεσιών από τις νέες τεχνολογίες, έχει αρχίσει να 
δημιουργεί  ζήτηση για χώρους λιανικής σε περισσότερο 
οργανωμένα και υψηλότερων προτύπων εμπορικά κέντρα 
και ακίνητα.

Γενικά
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Στην αγορά των Αθηνών, σημειώθηκε ανάκαμψη στη  
ζήτηση χώρων που βρίσκονται σε παραδοσιακούς 
δρόμους υψηλής προβολής, στους οποίους 
παρατηρούνται ποσοστά κενότητας κάτω από 5%,  
ιδιαίτερα στις κύριες εμπορικές οδούς της κεντρικής 
Αθήνας και των βορείων και νότιων προαστίων. Οι 
αναδιαμορφωμένες τιμές ενοικίασης των προηγούμενων 
ετών, σε συνδυασμό με την αποχώρηση βασικών εμπόρων 
της λιανικής από την αγορά τα τελευταία 10 χρόνια,  
οδήγησαν σε ευκαιρίες και έστω και δειλά, στην είσοδο 
νέων εμπορικών αλυσίδων σε αυτήν. Η οδός Ερμού στο 
κέντρο της Αθήνας διατηρεί το προβάδισμα, με μέσες 
τιμές ενοικίασης που φθάνουν τα € 100/μ² για τα μεγάλα 
εμπορικά σήματα. Τα εμπορικά κέντρα εξακολουθούν να 
αντιστέκονται στην ύφεση, με τα ποσοστά κενών χώρων, 
σε παραδοσιακά εμπορικά κέντρα, κάτω του 4% και τις  
τιμές ενοικίασης σταθερές. O μέσος όρος των ακαθάριστων 
αρχικών αποδόσεων του κλάδου κυμάνθηκε μεταξύ 8% και 
9% περίπου.

Σε ορισμένα εμπορικά καταστήματα στους κύριους 
εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, όπως η οδός Ερμού,  
αλλά και σε ορισμένα σημεία υψηλής προβολής του 
Κολωνακίου και της Γλυφάδας, έχουν σημειωθεί πράξεις 
μίσθωσης με καταβολή «άυλης εμπορικής αξίας», 
συνηθισμένη πρακτική σε εμπορικές περιοχές του 
Λεκανοπεδίου πριν την περίοδο της οικονομικής ύφεσης,  
η οποία φαίνεται να έχει επανέλθει λόγω έλλειψης 
κατάλληλων διαθέσιμων ακινήτων σε δημοφιλή σημεία.  

Η συγκεκριμένη τάση αφορά κυρίως καταστήματα  
μεσαίου μεγέθους της τάξεως των 40μ2-60μ2 αλλά 
σταδιακά, λόγω και της ζήτησης, η σχετική τάση έχει αρχίσει 
να εμφανίζεται και σε μεγαλύτερες επιφάνειες της τάξεως 
των 100μ2.

Επίσης, η αύξηση του τουριστικού κύματος που έχει 
σημειωθεί την τελευταία διετία και η αυξημένη ζήτηση 
για νέες ξενοδοχειακές μονάδες στο κέντρο της Αθήνας, 
οδήγησε στην αύξηση της απορρόφησης νεοκλασικών 
και μεγάλων ακινήτων  τα οποία προσφέρονταν  
για μακροχρόνια μίσθωση και μετατροπή σε 
ξενοδοχεία. Χαρακτηριστικά είναι τα κτήρια επί της οδού  
Κολοκοτρώνη, Αθηνάς & Aγίας Ειρήνης και επί της 
οδού Μητροπόλεως. Αυτή η τάση αλλαγής χρήσης, σε 
συνδυασμό με την έντονη κινητικότητα στο χώρο της 
καφεστίασης έχουν περιορίσει σχετικά την κενότητα των 
εμπορικών καταστημάτων στο Κέντρο της Αθήνας.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε δραστηριότητα στον τομέα του 
λιανικού εμπορίου στα υπερκαταστήματα, όπου εκτός από 
την είσοδο νέων DIY εμπορικών σημάτων, οι παραδοσιακές 
εταιρίες δραστηριοποιήθηκαν περαιτέρω, επεκτεινόμενες 
σε αστικές περιοχές, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου 
ως προτεραιότητα είχαν την ανάπτυξη στην περιφέρεια. 
Αυτό οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές ενοικίασης και 
στη δυνατότητα επανατοποθέτησης σε υπάρχοντες 
χώρους λιανικής πώλησης που έμειναν κενοί λόγω της  
οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.
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Κατανάλωση & Λιανικό Εμπόριο

Συνολικά, τη χρονική περίοδο της ύφεσης (2008 – 2016) το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 66 δισ. € περίπου, μείωση της τάξης του 
26%. Ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, έως και το πρώτο τρίμηνο του 2018, το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (AEΠ) το 2017 σημείωσε ποσοστιαία αύξηση 2,2% σε σχέση με το 2016, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2018 
σημείωσε αύξηση 2,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

-2,0%

-4,0%

-6,0%

-8,0%

-10,0%

Αλυσωτοί δείκτες όγκου (Έτος αναφοράς 2010) Μεταβολή (%) ανά έτος (γ-ο-γ)

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

(Q
1)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Επεξεργασία: ARBITRAGE RE

*Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου – Εποχικά διορθωμένα στοιχεία

€ 
σ

ε 
εκ

α
τ.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

5



Γενικότερα, μία πιθανή ανάκαμψη της κατανάλωσης, 
ιδιαίτερα από τα νοικοκυριά, λόγω και της όποιας αύξησης 
της απασχόλησης, αναμένεται να έχει μία ευεργετική 
επίδραση στην αγορά καταστημάτων, αυξάνοντας τον τζίρο 
και πιθανώς τη λειτουργική κερδοφορία των επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη ζήτηση 

για νέους εμπορικούς χώρους και σημεία πώλησης 
μειώνοντας κατ’ επέκταση σε συγκεκριμένες περιοχές τη 
μεγάλη κενότητα χώρων που παρατηρείται.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών το 2017 ήταν €118,3 δισ. 
περίπου, έναντι €116,8 το 2016

Αναφορικά με την τελική καταναλωτική δαπάνη(1) των 
νοικοκυριών εντός της χρονικής περιόδου 2008-2016, η 
συνολική κατανάλωση υπέστη απώλειες ύψους €39,8δις, 
μία αρνητική μεταβολή της τάξης του 25% περίπου, 
αποτυπώνοντας τις σωρευτικές πιέσεις που έχουν 
αντιμετωπίσει τα νοικοκυριά να περικόψουν τις δαπάνες 
τους, ως αποτέλεσμα και της γενικότερης οικονομικής 
κατάστασης την περίοδο αυτή αλλά και των επιπρόσθετων 
φορολογικών επιβαρύνσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 
επισημάνουμε εδώ ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών ως 
ποσοστιαία συμμετοχή στο ΑΕΠ παρέμεινε σταθερή την 

τελευταία οκταετία και κυμάνθηκε σε παραδοσιακά υψηλά 
επίπεδα της τάξης του 70%.

Η αναλογική πτωτική τάση που ακολούθησε η κατανάλωση 
των νοικοκυριών σε σχέση με το ΑΕΠ, σε συνδυασμό με τη 
σταθερότητα που επιδεικνύει ως ποσοστιαία του συμμετοχή, 
καταδεικνύει, εκ των πραγμάτων, ότι πιθανή ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας ενδεχομένως να δημιουργήσει τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις για αντίστοιχη ανάκαμψη της 
κατανάλωσης.

Κατανάλωση Νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Επεξεργασία: ARBITRAGE RE
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Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο έχει καταγράψει σωρευτική πτώση μεγαλύτερη του 35% από το 
2008 έως και το 2016 ως αποτέλεσμα της επίπτωσης της οικονομικής κρίσης στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Ωστόσο, 
σημάδια ανάκαμψης παρουσιάστηκαν το 2017, καθώς ο μέσος ετήσιος δείκτης ανήλθε σε 72,3 έναντι 71,1 που ήταν το 
2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το πρώτο τρίμηνο του 2018 ο Μέσος Μηνιαίος Δείκτης ήταν 
68,6.

Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παρέμεινε σχετικά αμετάβλητη σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε μείωση της ζήτησης για είδη ένδυσης και υπόδησης, ενώ αυξημένο ήταν 
το ενδιαφέρον για υπηρεσίες εστίασης. Γενικότερα, η κατηγορία τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών παρουσίασε τη 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Επεξεργασία: ARBITRAGE RE
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Αυξητική τάση παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 
στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των νέων 
τεχνολογιών από τα ελληνικά νοικοκυριά, ωστόσο σε 
μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 
της Ευρώπης, καθώς παραμένουν οι επιφυλάξεις 
συγκεκριμένων καταναλωτικών ομάδων στις εμπορικές 
συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. 

Ειδικότερα, την τελευταία πενταετία το ποσοστό των 
χρηστών του διαδικτύου που πραγματοποίησαν αγορές 
ή παραγγελίες αγαθών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει 
συνολική αύξηση της τάξεως του 40% περίπου, ενώ ο 

μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης ανέρχεται στο 7%. Το 
ποσοστό για όσους δεν έχουν πραγματοποιήσει ποτέ 
αγορές ή παραγγελίες αγαθών μέσω του διαδικτύου 
καταγράφει μείωση 23% περίπου. 

Η ποσοστιαία μεταβολή στα άτομα που 
πραγματοποίησαν αγορές ή παραγγελίες αγαθών ή 
υπηρεσιών μέσω διαδικτύου μεταξύ 2016 και 2017 ήταν 
αυξητική και συγκεκριμένα 11%. Ο πληθυσμός κάνει 
χρήση του διαδικτύου για αγορές και αυτή η χρήση έχει 
αυξηθεί σε ποσοστά. 

Συμπερασματικά, η συμβολή του ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αγορά του λιανικού 
εμπορίου καθώς και στην αναδιάρθρωση της δομής των διαθέσιμων εμπορικών χώρων προς μίσθωση. Αναλυτικότερα, 
η διείσδυση των ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών αναμένεται να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός αλλαγών στον 
κλάδο του λιανικού εμπορίου και την ίδια στιγμή να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ζήτησης για εμπορικούς χώρους είτε 
μεγάλων επιφανειών, είτε χωροθετούμενων σε θέσεις δευτερεύουσας προβολής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση 
αρκετά υψηλών ποσοστών κενότητας ακόμα και αν η οικονομία επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα καθότι πολλοί κενοί 
χώροι αναμένεται να μην ενοικιαστούν ή χρησιμοποιηθούν ξανά εμπορικά όχι μόνο λόγω προδιαγραφών, αλλά και 
τοποθεσίας. Ταυτόχρονα, αναμένεται η δημιουργία νέων προοπτικών για αύξηση ζήτησης αποθηκευτικών χώρων ή χώρων 
μικρών επιφανειών, οι οποίοι εντοπίζονται εντός και εγγύς της πόλης των Αθηνών για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου για γρήγορες παραδόσεις και ευέλικτων σημείων συνδυασμού ηλεκτρονικών και λιανικών πωλήσεων.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Γενικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του E-Commerce 
Europe, ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην 
Ελλάδα αυξήθηκε από τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ 
του 2015 στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016, 
ενώ έφτασε τα 5 δισεκατομμύρια το 2017, άνοδος 
η οποία φανερώνει την στροφή των Ελλήνων 
καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και 
τον αυξανόμενο ρυθμό κατάρτισης συμβάσεων 
ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλο και περισσότερες 
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των παρόχων ηλεκτρονικού 
εμπορίου, την εξασφάλιση των όρων του 
ανταγωνισμού, τη μείωση των δαπανών, την 
απλούστευση των διαδικασιών και την προστασία 
του καταναλωτή, προωθήθηκε σχέδιο νόμου, 
με σκοπό την αναμόρφωση του υφιστάμενου 
Ν.2251/94.
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Επεξεργασία: ARBITRAGE RE
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ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δείκτης Τιμών Καταστημάτων - Αθήνα

Δείκτης Μισθωμάτων Καταστημάτων - Αθήνα

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος – Επεξεργασία: ARBITRAGE RE

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος – Επεξεργασία: ARBITRAGE RE
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Δείκτης Μισθωμάτων Καταστημάτων - Αθήνα 1ο εξάμηνο εκάστου έτους

Κατά την τελευταία τριετία, έχουν καταγραφεί έντονες μεταβολές του Δείκτη Τιμών Καταστημάτων, οι οποίες αποτυπώνουν 
την έλλειψη εμπιστοσύνης και σταθερότητας στην εγχώρια αγορά ακινήτων και την Ελληνική οικονομία εν γένει. 

H πτώση του Δείκτη Μισθωμάτων Καταστημάτων που είχε καταγραφεί την τελευταία επταετία επέδειξε τα πρώτα σημάδια 
σταθεροποίησης το 2016.  H εικόνα αυτή συνεχίστηκε και το 2017 με το Δείκτη Μισθωμάτων να παραμένει ποσοστιαία 
ουσιαστικά σταθερός

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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Το μισθωτικό ενδιαφέρον για καταστήματα στην 
ευρύτερη περιοχή των Αθηνών περιορίστηκε σε περιοχές 
υψηλής εμπορικής δραστηριότητας και αφορούσε κατά 
κανόνα χώρους μικρού εμβαδού, έως 60μ² ανηγμένης 
επιφάνειας κύριας χρήσης ισογείου. Τα μισθώματα 
καταστημάτων κύριας προβολής εντός του εμπορικού 
κέντρου της πόλης των Αθηνών, κυρίως με πρόσοψη 
επί της οδού Ερμού, κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές 
μίσθωσης ξεπερνώντας, σε κάποιες περιπτώσεις 
καταστημάτων μικρής επιφάνειας, τα € 150/μ²/μήνα, 
γεγονός που κατατάσσει την Ερμού στην 25η θέση 
στη λίστα με τους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους 
παγκοσμίως. Οι αποδόσεις καταστημάτων κύριας 
προβολής στην περιοχή του εμπορικού τριγώνου 
κυμάνθηκαν από 6,00% έως 7,00% επί της οδού Ερμού 
και από 7,25% έως 7,75% στην περιοχή του Κολωνακίου.

Στις περιφερειακές αγορές της Αθήνας, υψηλά 
μισθώματα καταγράφηκαν σε καταστήματα επί 
κεντρικών οδικών αρτηριών στις περιοχές της Γλυφάδας 
και της Κηφισιάς, με το μέσο μηνιαίο μίσθωμα να 
ξεπερνά τα € 75/μ²/μήνα. Αντίστοιχα, οι αποδόσεις των 
καταστημάτων στο εμπορικό κέντρο της Γλυφάδας 

διαμορφώθηκαν μεταξύ 7,25% και 7,75%, ενώ στην 
περίπτωση της κεντρικής εμπορικής αγοράς της 
Κηφισιάς κυμάνθηκαν κοντά στο 7,50% με 8,00% 
περίπου. 

Επίσης, μισθωτικό ενδιαφέρον διαπιστώθηκε για 
καταστήματα εντός των εμπορικών πυρήνων 
Χαλανδρίου, Αμαρουσίου και Νέας Ερυθραίας, με τις 
μισθωτικές αξίες να κυμαίνονται σε επίπεδα άνω των  
€ 40/μ²/μήνα κατά μέσο όρο. Αντιθέτως, περιορισμένη 
χαρακτηρίστηκε η ζήτηση καταστημάτων στις περιοχές 
Νέας Ιωνίας, Καλλιθέας και Περιστερίου, με τις μέσες 
τιμές μίσθωσης να κυμαίνονται από € 20/μ²/μήνα έως  
€ 50/μ²/μήνα περίπου ανάλογα με τη χωροθέτησή 
τους σε δρόμους κύριας εμπορικής δραστηριότητας. 
Επιπλέον, τα μισθώματα για καταστήματα εντός του 
εμπορικού κέντρου της πόλης του Πειραιά, καθώς 
και εγγύς του Κεντρικού Λιμένα κυμάνθηκαν μεταξύ  
€ 20/μ²/μήνα και € 60/μ²/μήνα περίπου ανάλογα με 
τη χωροθέτηση. Οι ζητούμενες αρχικές αποδόσεις 
των καταστημάτων υψηλής προβολής στον Πειραιά 
κυμάνθηκαν στα επίπεδα του 7,5%.

Αγορά Καταστημάτων Αθήνας

10



Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται το μέσο μηναίο μίσθωμα καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών 
ανά κατηγορία προβολής, καθώς και το ποσοστό κενών χώρων για το 2017.

Το ποσοστό κενότητας καταστημάτων στις κεντρικές εμπορικές αγορές της Αθήνας, καθώς και στις περιοχές Κηφισιά, 
Μαρούσι, Χαλάνδρι και Γλυφάδα, κυμάνθηκε μεταξύ 10% και 20% περίπου. Στις αγορές Περιστερίου, Νέας Ιωνίας και 
Καλλιθέας κατά τα τελευταία έτη είχε παρατηρηθεί γενικότερη υποβάθμιση, λόγω σημαντικής μείωσης των μικρών λιανικών 
επιχειρήσεων σε λειτουργία, οδηγώντας σε αύξηση της κενότητας εμπορικών χώρων σε ποσοστό άνω του 30% κατά μέσο. 
Ωστόσο, το 2017 παρατηρήθηκε μία μικρή ελάττωση της κενότητας.

Στο επόμενο γράφημα αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη των κενών καταστημάτων στις πέντε κύριες εμπορικές αγορές της 
ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Ανθεκτικότερες αγορές κατά την περίοδο 2014 - 2017 διαπιστώνονται ότι είναι η περιοχή 
του Συντάγματος και της Γλυφάδας, καθώς το ποσοστό κενότητας του υφιστάμενου αποθέματος εμπορικών χώρων 
κυμάνθηκε σε επίπεδα κάτω του 15%. Το αντίστοιχο ποσοστό για την ίδια περίοδο στις ευρύτερες περιοχές του κέντρου της 
Αθήνας και του Πειραιά ξεπέρασε σε μερικές περιοχές και οδούς το 25% κατά μέσο όρο.

Διαχρονική Εξέλιξη Κενότητας Καταστημάτων - Κύρια Προβολή
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Πηγή: ARBITRAGE  RΕ & Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ.Υ. – ΕΣΕΕ)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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Το μισθωτικό ενδιαφέρον για χώρους εμπορικής 
χρήσης περιορίστηκε στις περιοχές υψηλής εμπορικής 
δραστηριότητας και αφορούσε κυρίως σε χώρους 
μικρότερων επιφανειών, με γνώμονα τη μείωση του 
λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων λιανικής. H τάση 
η οποία επικράτησε, με στόχο την προσαρμογή των 
καταστημάτων στα δεδομένα της αγοράς, ήταν είτε η 
παραμονή σε υπάρχουσες υποδομές ανακαινίζοντας 
τις, είτε η μεταφορά των σημείων πώλησης σε περιοχές 
υψηλότερης εμπορικότητας, εκμεταλλευόμενοι τις 
μειώσεις των ενοικίων που έχουν σημειωθεί σε αυτές. 
Αποτέλεσμα των συγκεκριμένων μειώσεων ήταν το 
ποσοστό των κενών χώρων σε δοκιμαζόμενες από την 
κρίση περιφερειακές εμπορικές αγορές της Αθήνας να 

κυμαίνεται άνω του 25%  ενώ, αντίθετα, σε εμπορικές 
αγορές πρώτης προβολής, οι κενοί χώροι κυμαίνονται 
σε ποσοστό 10-15% περίπου.

Σημαντικό παράγοντα στην εν λόγω τάση διαδραμάτισε 
το γεγονός πως η μεγάλη πλειοψηφία (ποσοστό 70% 
περίπου) των επαγγελματιών που ασχολούνται με το 
λιανικό εμπόριο, μισθώνουν χώρους, έναντι ποσοστού 
30% περίπου, οι οποίοι διαθέτουν και εκμεταλλεύονται 
ιδιόχρηστα ακίνητα. Έντονο ενδιαφέρον καταγράφηκε 
για μετακίνηση σε εμπορικούς χώρους στα οργανωμένα 
εμπορικά κέντρα, καθώς η καταναλωτική δραστηριότητα 
εντός αυτών συνδυάζεται και με άλλες παροχές. 
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Το μισθωτικό ενδιαφέρον στο κέντρο της πόλης των 
Αθηνών αφορούσε κατά κανόνα καταστήματα κύριας 
προβολής τα οποία χωροθετούνται στις περιοχές του 
εμπορικού τριγώνου, της περιοχής του Κολωνακίου, 
καθώς και εγγύς της Ακρόπολης. Υψηλότερα επίπεδα 
μισθωμάτων αφορούσαν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
καταστήματα επί της οδού Ερμού, τα οποία ξεπέρασαν τα 
€ 100/μ²/μήνα. Στις περιοχές εγγύς της Ακρόπολης, στην 
Πλάκα και στο Μοναστηράκι, καταγράφηκαν μισθώματα 
από € 50/μ²/μήνα έως € 80/μ²/μήνα. Στην περιοχή του 
Κολωνακίου τα μισθώματα κυμάνθηκαν από € 50/μ²/μήνα 
έως € 90/μ²/μήνα, με βάση την εγγύτητα αυτών στην οδό 
Πατριάρχου Ιωακείμ και στην Πλατεία Φιλικής Εταιρίας. 

Τα μισθώματα καταστημάτων στην περιοχή του Πειραιά 
καθορίστηκαν με βάση την εγγύτητα αυτών στην 
Πλατεία Κοραή και το εμπορικό κέντρο της πόλης. 
Αναλυτικότερα, τα μισθώματα καταστημάτων εγγύς της 
ανωτέρω πλατείας, τα οποία διαθέτουν πρόσοψη επί των 
Λεωφόρων Βασιλέως Γεωργίου, Ηρώων Πολυτεχνείου και 
Γρηγορίου Λαμπράκη κυμάνθηκαν μεταξύ € 30/μ²/μήνα 
και € 60/μ²/μήνα. Επίσης, τα μισθώματα καταστημάτων 
κύριας προβολής εγγύς του Κεντρικού Λιμένα Πειραιώς, 
διαμορφώθηκαν από € 20/μ²/μήνα έως € 40/μ²/μήνα. 

Το ποσοστό κλειστών καταστημάτων εντός του εμπορικού 
κέντρου της πόλης του Πειραιά διατηρήθηκε σταθερό για 
το 2017 και ανήλθε σε 30% περίπου, ενώ τα αντίστοιχα 
ποσοστά για καταστήματα εντός των περιοχών Τερψιθέας 
και του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά ανήλθαν σε 40% και 
35% αντίστοιχα, αποτυπώνοντας το χαμηλό μισθωτικό 
ενδιαφέρον για τις εν λόγω περιοχές.

Χαμηλότερα μισθώματα αφορούσαν καταστήματα στην περιοχή των Εξαρχείων, κατά μήκος της οδού Πατησίων και 
εγγύς της Πλατείας Ομονοίας, τα οποία κυμάνθηκαν από € 20/μ²/μήνα έως € 30/μ²/μήνα. Τέλος, το μισθωτικό ενδιαφέρον 
στην περιοχή του Κεραμεικού αφορούσε κυρίως καταστήματα κατάλληλα για εγκατάσταση χρήσεων εστίασης, τα οποία 
χωροθετούνται εγγύς της Πλατείας Αυδή και του σταθμού μετεπιβίβασης ΜΕΤΡΟ «Κεραμεικός». Τα μισθώματα στην εν λόγω 
περιοχή κυμάνθηκαν μεταξύ € 15/μ²/μήνα και € 20/μ²/μήνα.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Attica City Link

Μέγαρο Σπυράκη
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Η ζήτηση εμπορικών χώρων στα Δυτικά Προάστια της 
πόλης των Αθηνών αφορούσε καταστήματα στην 
περιοχή του Περιστερίου, τα οποία διαθέτουν πρόσοψη 
επί κεντρικών οδικών αρτηριών (π.χ. Εθνικής Αντιστάσεως, 
Αιμιλίου Βεάκη κ.α.). Τα μισθώματα καταστημάτων εντός 
του εμπορικού κέντρου της πόλης κυμάνθηκαν από  
€ 20/μ²/μήνα έως € 40/μ²/μήνα, ενώ τα μισθώματα για 
καταστήματα δευτερεύουσας προβολής διαμορφώθηκαν 
μεταξύ € 10/μ²/μήνα και € 15/μ²/μήνα. Ειδικότερα, τα 
καταστήματα για τα οποία διαπιστώθηκε πτώση του 
μισθωτικού ενδιαφέροντος χωροθετούνται στην περιοχή 
«Μπουρνάζι», καθώς και επί των Λεωφόρων Θηβών και 
Παναγή Τσαλδάρη.

Οι εμπορικές αγορές των Νοτίων Προαστίων παρουσίασαν 
σταθερότητα ως προς το επίπεδο των μισθωτικών αξιών, 
ενώ προέκυψαν και περιπτώσεις για τις οποίες οι εν λόγω 
αξίες κατέγραψαν οριακή άνοδο. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα μισθώματα για καταστήματα 
με πρόσοψη επί της Λεωφόρου Αγγέλου Μεταξά, τα 
οποία χωροθετούνται εγγύς της Πλατείας Εσπερίδων, 
κυμάνθηκαν από €70/μ²/μήνα έως €75/μ²/μήνα. Οι 
μισθωτικές αξίες για καταστήματα αντίστοιχης προβολής 
εντός των περιοχών Αργυρούπολης, Ηλιούπολης και 
Ελληνικού διαμορφώθηκαν μεταξύ € 20/μ²/μήνα και € 30/
μ²/μήνα, ενώ για καταστήματα δευτερεύουσας προβολής 
κυμάνθηκαν μεταξύ € 5/μ²/μήνα έως € 15/μ²/μήνα. 

Πτωτική τάση διαμορφώθηκε και για τα μισθώματα καταστημάτων εντός της περιοχής Αιγάλεω, στην οποία διαπιστώνεται 
υψηλό απόθεμα διαθέσιμων εμπορικών χώρων. Η χαμηλή ζήτηση για καταστήματα στην εν λόγω περιοχή διαμόρφωσε 
τις μισθωτικές αξίες μεταξύ € 15/μ²/μήνα έως € 25/μ²/μήνα. Τέλος, οι μισθωτικές αξίες για καταστήματα στην περιοχή της 
Νέας Ιωνίας, κυμάνθηκαν από € 20/μ²/μήνα έως € 45/μ²/μήνα. Υψηλότερα μισθώματα στην εν λόγω περιοχή αφορούσαν 
καταστήματα με  πρόσοψη επί της Λεωφόρου Ηρακλείου και εγγύς του σταθμού Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου «Νέα Ιωνία». Το 
ποσοστό κενών χώρων στα Δυτικά Προάστια παραμένει υψηλό, με την κενότητα να ανέρχεται χαρακτηριστικά περίπου σε 
30% και 25% για τις αγορές του Περιστερίου και της Νέας Ιωνίας αντίστοιχα.

Ανάλογη τάση διαπιστώθηκε και στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, με τη ζήτηση να αφορά κατά κανόνα καταστήματα 
εγγύς και πλησίον της Κεντρικής Πλατείας Νέας Σμύρνης. Τα μισθώματα για τα εν λόγω καταστήματα διαμορφώθηκαν 
μεταξύ € 40/μ²/μήνα έως € 60/μ²/μήνα. Στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας η ζήτηση για καταστήματα ήταν συγκριτικά 
χαμηλότερη, κάτι το οποίο καταδεικνύει και το ποσοστό κενότητας που ανήλθε σε 40% περίπου του συνολικού αποθέματος. 
Το εν λόγω ποσοστό είναι, ωστόσο, σημαντικά μικρότερο στις κύριες εμπορικές οδούς όπου επικεντρώθηκε το μισθωτικό 
ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον στην περιοχή της Καλλιθέας αφορούσε κατά κανόνα καταστήματα εγγύς των Πλατειών 
Δαβάκη και Κύπρου, τα οποία διαθέτουν πρόσοψη επί των οδών Σιβιτανίδου, Συνταγματάρχου Δαβάκη, Χαροκόπου και τη 
Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι μισθωτικές αξίες για τα υπό εξέταση καταστήματα κυμάνθηκαν μεταξύ € 20/μ²/μήνα και 
€ 45/μ²/μήνα. 

ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

River West

Γλυφάδα
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Υψηλή ζήτηση καταγράφηκε για καταστήματα εντός 
των εμπορικών κέντρων και δρόμων της Κηφισιάς και 
του Χαλανδρίου, τα οποία διαθέτουν πρόσοψη επί 
κεντρικών οδικών αρτηριών των περιοχών. Επιπρόσθετα, 
ενδιαφέρον για μίσθωση εμπορικών χώρων διαπιστώθηκε 
στους κεντρικούς οδικούς άξονες δευτερευουσών 
εμπορικών αγορών των Βορείων Προαστίων, όπως της 
Νέας Ερυθραίας και της Αγίας Παρασκευής. Περιορισμένη 
χαρακτηρίστηκε η ζήτηση για καταστήματα εντός της 
πόλης του Αμαρουσίου, η εμπορική αγορά του οποίου 
έχει επηρεαστεί αρνητικά από τη λειτουργία εμπορικών 
κέντρων (π.χ. The Mall Athens, Golden Hall κ.α.) στο 
νοτιοδυτικό τμήμα του ομώνυμου δήμου.

Αναλυτικότερα, στο κέντρο της Κηφισιάς τα επίπεδα των μισθωμάτων για καταστήματα κύριας προβολής, τα οποία 
διαθέτουν πρόσοψη επί κεντρικών οδικών αρτηριών (π.χ. Λεβίδου, Κολοκοτρώνη κ.α.), κυμάνθηκαν από € 50/μ²/μήνα 
έως € 90/μ²/μήνα περίπου. Οι μισθωτικές αξίες για καταστήματα αντίστοιχης προβολής εντός του εμπορικού κέντρου 
Χαλανδρίου, διαμορφώθηκαν μεταξύ € 50/μ²/μήνα και € 80/μ²/μήνα. Στην κεντρική εμπορική αγορά του Αμαρουσίου και 
εγγύς του ομώνυμου σταθμού Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου, οι τιμές μίσθωσης κυμάνθηκαν μεταξύ € 30/μ²/μήνα και € 55/
μ²/μήνα. Στα κύρια εμπορικά σημεία της Αγίας Παρασκευής τα μισθώματα κυμάνθηκαν μεταξύ € 30/μ²/μήνα και € 50/
μ²/μήνα, ενώ στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Νέας Ερυθραίας (π.χ. Χαρ. Τρικούπη, Ελ. Βενιζέλου κ.α.) τα επίπεδα 
μισθωμάτων διαμορφώθηκαν από € 30/μ²/μήνα έως € 60/μ²/μήνα. 

ΒOΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Κηφισιά
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Αγορά Εμπορικών Κέντρων Αθήνας

Η ζήτηση και οι επιδόσεις που καταγράφουν τα εμπορικά κέντρα στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας συνεχίστηκε 
κατά το 2017, καθιστώντας τον εν λόγω τύπο ακινήτων ως τον πιο ανθεκτικό στην αγορά εμπορικών χώρων. Τα 
εμπορικά κέντρα και τα shops-in-a-shop παρουσιάζουν ανθεκτικότητα συγκριτικά με τα παραδοσιακά εμπορικά 
καταστήματα, καθώς χαρακτηρίζονται από αύξηση της επισκεψιμότητας (footfall), η οποία έχει οδηγήσει σε 
υψηλά ποσοστά πληρότητας, στη διατήρηση ποιοτικού μίγματος ενοίκων (tenant mix) και σε βελτίωση της 
κερδοφορίας. Συνδυάζοντας αγορές λιανικού εμπορίου, υπηρεσίες διασκέδασης, χρήσεις εστίασης και 
οργανωμένο πλαίσιο προώθησης προϊόντων, τα εμπορικά κέντρα διαφοροποιούνται και διατηρούν σημαντικό 
πλεονέκτημα έναντι των αυτοτελών παραδοσιακών εμπορικών καταστημάτων. 

Επισημαίνεται ότι οι ανθεκτικές επιδόσεις των εμπορικών κέντρων καταγράφονται σε περίοδο με αρκετές 
αντιξοότητες για το τομέα του λιανικού εμπορίου, οι οποίες οφείλονται και στις γενικότερες συνθήκες ύφεσης 
την περίοδο της τελευταίας 8ετίας.

Το μισθωτικό ενδιαφέρον για καταστήματα εντός 
εμπορικών κέντρων παρουσιάστηκε ενισχυμένο για το 
2017. Η προτίμηση των καταναλωτών για τα εμπορικά 
κέντρα, η αυξημένη ζήτηση για τοποθέτηση μισθωτών 
εντός αυτών, σε συνδυασμό με το περιορισμένο απόθεμα 
του υπό εξέταση τύπου ακινήτων στην Αθήνα και στην 
Ελλάδα γενικότερα (η χώρα υπολείπεται συγκριτικά με την 
πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε.) εντείνει τις προοπτικές του 
κλάδου. 

Η σταθερή πορεία της συγκεκριμένης αγοράς αποτυπώθηκε 
και στις τιμές μίσθωσης εμπορικών χώρων εντός των 
κέντρων, καθώς κατά τη διάρκεια του 2017 διαμορφώθηκαν 
από € 60/μ²/μήνα έως € 100/μ²/μήνα για καταστήματα 
επιφάνειας μικρότερης των 100μ², και από € 35/μ²/μήνα έως 
€ 65/μ²/μήνα για καταστήματα επιφάνειας μεγαλύτερης των 
100μ². 

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ – ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
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Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι εμπορικοί χώροι που 
προορίζονται για μίσθωση σε διεθνούς φήμης εμπορικούς 
οίκους ή ομίλους (anchor tenants), οι οποίοι λόγω του 
κύρους και της αναγνωσιμότητάς τους λειτουργούν ως 
πόλος έλξης για δυνητικούς μισθωτές λιανικού εμπορίου. 
Οι μισθωτικές αξίες για τους εν λόγω χώρους κυμάνθηκαν 
από € 10/μ²/μήνα έως € 20/μ²/μήνα, με τα μισθωτήριά 
τους να περιλαμβάνουν συχνά ποσοστό επί του τζίρου. 
Επιπλέον, οι ζητούμενες αρχικές αποδόσεις κυμάνθηκαν 
από 8,00% έως 9,00% περίπου, ξεπερνώντας τις αντίστοιχες 
αποδόσεις αυτοτελών καταστημάτων εντός εμπορικών 
αγορών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. 

Τα εμπορικά κέντρα The Mall Athens, Golden Hall και Athens 
Metro Mall είναι εκείνα που παρουσίασαν τις καλύτερες 
επιδόσεις και τα υψηλότερα ποσοστά πληρότητας. Κατά 
τη διάρκεια του 2017 διαπιστώθηκε ενδιαφέρον από 
σημαντικές εταιρείες τόσο από τον χώρο του λιανικού 
εμπορίου, όσο και από τον χώρο της εστίασης για να 
τοποθετηθούν στα ανωτέρω εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα 
με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας Lamda 
Development (Σεπτέμβριος 2017), τα εμπορικά κέντρα 
The Mall Athens και Golden Hall παρουσίασαν συνολική 
αύξηση λειτουργικών κερδών (EBITDA) της τάξης του 16%, 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο για το 2016, τα οποία 
διαμορφώθηκαν στα €24,8 εκατομμύρια. 

Η επισκεψιμότητα στα υπό εξέταση εμπορικά κέντρα για 
το 2017 παρέμεινε αμετάβλητη έναντι της προηγούμενης 
περιόδου, ενώ η μέση πληρότητα χώρων ξεπέρασε το 
95%. Ειδικότερα, για τα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, 
αύξηση στην ετήσια λειτουργική κερδοφορία κατά την 
περίοδο  31 Σεπτεμβρίου 2016 έως 31 Σεπτεμβρίου 2017 
έναντι του προηγούμενου έτους παρουσίασε το The Mall 
Athens, με το ποσοστό να ανέρχεται σε 2,1% και τα έσοδα 

στα €23,1εκατομμύρια. Αναφορικά με το συνολικό κύκλο 
εργασιών των καταστημάτων εντός του συγκεκριμένου 
εμπορικού κέντρου καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 
2,2%. Επίσης, η πληρότητα στο The Mall Athens ανήλθε σε 
97% και ο αριθμός των επισκεπτών κατέγραψε πτώση 0,7% 
σε σχέση με το 2017.

Αντίστοιχα, την περίοδο  31 Σεπτεμβρίου 2016 έως 31 
Σεπτεμβρίου 2017, η λειτουργική κερδοφορία του εμπορικού 
κέντρου Golden Hall παρουσίασε άνοδο της τάξης του 
1,7% και διαμορφώθηκε στα €11,8 εκατομμύρια. Ο κύκλος 
εργασιών των καταστημάτων αυξήθηκε κατά 1,5% και ο 
αριθμός των επισκεπτών κινήθηκε ανοδικά κατά 3,2%, με 
την πληρότητα να διαμορφώνεται στο 100%.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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Τα ενδεικτικά επίπεδα μισθωμάτων, ανά επιφάνεια καταστήματος και κατηγορίας χρήσης, σε τέσσερα από τα σημαντικότερα 
εμπορικά κέντρα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πηγή: ARBITRAGE RE

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (μ²)

ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

The Mall Athens

20 - 60
60 - 120

120 - 250
250 - 500

άνω των 500

30 - 170
25 - 130
50 - 120
30 - 80
15 - 55

90 - 120
80 - 150

-
35 - 40

-

-
-
-

20 - 30
20 - 25

Golden Hall

20 - 60
60 - 120

120 - 250
250 - 500

άνω των 500

50 - 150
40 - 80
50 - 70
40 - 80
25 - 35

-
80 - 100

-
35 - 40

-

40 - 50
-
-
-

Metro Mall

20 - 60
60 - 120

120 - 250
250 - 500

άνω των 500

40 - 65
40 - 80
35 - 80

 -
20 - 35

40 - 50
45 - 50

-
35 - 45

-

-
-
-
-

20 - 25

River West

20 - 60
60 - 120

120 - 250
250 - 500

άνω των 500

30 - 45
25 - 35
20 - 25
15 - 20
5 - 10

35 - 45
-

20 - 25
35 - 45

-

-
-

15 - 20
-
-

Καταστήματα Εμπορικής 
Χρήσης (€/μ²/μήνα)

Καταστήματα Εστίασης 
(€/μ²/μήνα)

Καταστήματα Αναψυχής 
(€/μ²/μήνα)
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Πηγή: ARBITRAGE RE

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΑΡΞΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΙΚΡΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ (μ²)

Αίγλη

Athens Heart 

Athens 
Millennium Mall

Avenue 

Athens Capitol

Σκλαβενίτης
Πέτρου. Ράλλη

Σκλαβενίτης
Λεωφ. Αθηνών

City Link 

Escape Center 

Golden Hall

McArthur Glen 
Designers Outlet

Athens Metro Mall

Pireos Avenue 
Retail Park

South Polis

Odeοn Starcity

The Mall Athens

Village 
Shopping & More

River West / IKEA

West Plaza

Smart Park

Όμιλος Χαραγκιώνη

Pasal Development

Όμιλος Χαραγκιώνη

Sanyo Hellas 

Όμιλος Χαραγκιώνη

Carrefour

Carrefour

Picar

REDS

Lamda Development

McArthur Glen

Talima Venture 

Όμιλος Φουρλή

BVIC

Dromeas Development

Lamda Development

Pradera

Όμιλος Βιοχάλκο

LC Development

REDS

Αγορά High Street
 

Εμπορικό Κέντρο

Εμπορικό Κέντρο

Εμπορικό Κέντρο
Εμπορικό & 

Ψυχαγωγικό Κέντρο
Εμπορικό Κέντρο /

Υπεραγορά Τροφίμων

Εμπορικό Κέντρο /
Υπεραγορά Τροφίμων

Αγορά High Street 

Ψυχαγωγικό Κέντρο

Εμπορικό Κέντρο

Εκπτωτικό 
Εμπορικό Κέντρο

Εμπορικό Κέντρο

Retail Park /
 Big Boxes

Κέντρο Ψυχαγωγίας

Κέντρο Ψυχαγωγίας

Εμπορικό Κέντρο

Εμπορικό &
Ψυχαγωγικό Κέντρο

Εμπορικό Κέντρο 

Εμπορικό /
 Ψυχαγωγικό Κέντρο

Εμπορικό Πάρκο

Κολοκοτρώνη 8, Κηφισιά

Πειραιώς 180, Ταύρος

Υμηττού 108-110,
Παγκράτι

Λεωφ. Κηφισίας 41 – 47,
Μαρούσι

3ης Σεπτεμβρίου 53, 
Αθήνα
Λεωφ. 

Πέτρου Ράλλη 97,
Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Λεωφ. Αθηνών 93,
Βοτανικός

Βουκουρεστίου 5 - 7,
Αθήνα

Λεωφ. Δημοκρατίας 67,
Ίλιον

Λεωφ. Κηφισίας 37Α,
Μαρούσι

Σπάτα

Λεωφ. Βουλιαγμένης 276,
Άγιος Δημήτριος

Πειραιώς 161-165, 
Αγ. Ι. Ρέντης

Λεωφ. Ποσειδώνος 1, Παλαιό 
Φάληρο

Λεωφ. Συγγρού 111, Νέος 
Κόσμος

Ανδρέα Παπανδρέου 35,
Μαρούσι

Λεωφ. Θηβών 228, Αγ. Ι. 
Ρέντης

Λεωφ. Κηφισού 
96-98, Αιγάλεω

Φυλή 100,
Ασπρόπυργος

Γυαλού, Σπάτα

2001

2008

1999

2006

2010

2001

2002

2005

2004

2008

2011

2010

2009

2006

2006

2005

2000

2011

2009

2010

6.000

23.000

9.500

26.500

15.000

15.000

8.000

55.772

13.500

41.000

25.000

22.000

25.500

13.600

9.066

58.500

20.600

45.500

23.500

50.000

Συνολικά στην Ελλάδα λειτουργούν 40 περίπου εμπορικά συγκροτήματα με συνολική δομημένη επιφάνεια άνω των 
850.000μ², εκ των οποίων 32 αφορούν εμπορικά κέντρα, 7 εμπορικά πάρκα και 1 εμπορικό εκπτωτικό χωριό. Με βάση τα 
παραπάνω νούμερα, η χώρα μας κατατάσσεται στις χαμηλές θέσεις πανευρωπαϊκά αναφορικά με την αναλογία των εν 
λειτουργία εμπορικών κέντρων προς τον ενεργά καταναλωτικό πληθυσμό. 

Τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα και πάρκα στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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Η εμπορική δραστηριότητα στην αγορά καταστημάτων κατά την υπό εξέταση περίοδο, αφορούσε κυρίως πράξεις νέων 
μισθώσεων και αναπροσαρμογές υφιστάμενων μισθωτικών συμβάσεων. Κινητικότητα παρατηρήθηκε στις κεντρικές 
εμπορικές αγορές της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών (π.χ. Κηφισιά, Γλυφάδα, Χαλάνδρι κ.α.), καθώς και εντός του 
εμπορικού τριγώνου της πόλης, με την πλειοψηφία των τοποθετήσεων να αφορά χρήσεις εστίασης.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πράξεις μίσθωσης καταστημάτων εντός των τελευταίων μηνών, όπως καταγράφηκαν 
από τους αναλυτές της Arbitrage RE.

Πηγή: ARBITRAGE RE

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση - Περιοχή

Q4 2016

Q4 2016

Q1 2017

Q2 2017

Q3 2017

Q4 2017

Q4 2017

Q1 2018

12,5

214,1

43,3

67,9

44

36

6,4

21,8

6.000

282

800

2.790

216

390

1.250

540

Τιμή Μονάδας 
(€/μ²/μήνα)

Μίσθωμα
(€/μήνα)

Συνολική 
Επιφάνεια (μ²) Μισθωτής Περίοδος 

ΣυναλλαγήςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Λεωφ. Κηφισού 161,  Αγ. Ι. Ρέντης

2. Ερμού 37

3. Σκουφά 3, Κολωνάκι

4. Ερμού 46 & Μητροπόλεως

5. Πατριάρχου Ιωακείμ 14, Κολωνάκι

6. Σκουφά 6, Κολωνάκι

7. Σταδίου & Κοραή

8. Λεωφ.Κηφισίας 322, Νέο Ψυχικό

75.000

35.000

13.500

85.000

9.500

7.500

8.000

6.000

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€/μ²/μήνα)

ΜΙΣΘΩΜΑ
(€/μήνα)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(μ²)
ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Media Markt

Berto Lucci

Public

Forever 21

Κατάστημα Vodafone

Pop Air

Κωτσόβολος

Costa Boda

2

Εμπορική & Επενδυτική Δραστηριότητα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2. Επισημαίνεται ότι η Τιμή Μονάδας αναφέρεται σε ανηγμένη επιφάνεια για τα ακίνητα 2, 3, 4, 6, 8 και σε μικτή για τα ακίνητα 1, 5 και 7.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Ερμού 12 & Βουλής, Κολωνάκι

2. Πατριάρχου Ιωακείμ 14, Κολωνάκι

3. Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23Α, Κολωνάκι

4. Λεωφ. Κωνσταντίνου 291 & Κύπρου, Κορωπί

5. Συνταγματάρχου Δαβάκη 49, Καλλιθέα

6. Λεωφ. Κηφισίας 49, Μαρούσι

7. Λεωφ. Συγγρού 340, Καλλιθέα

8. Λεωφ. Μαραθώνος (Γέρακας), 
Λεωφ. Αθηνών, Ρέντης και Πάτρα

9. Κολοκοτρώνη 1, Κηφισιά *

10. Ανδρέα Παπανδρέου 28,  Χαλάνδρι *

11. Κασσαβέτη 9, Κηφισιά *

12. Λεωφ.Γρηγορίου 101, Πειραιάς

13. Χαρ.Τρικούπη 152, Νέα Ερυθραία

14. Λεωφ. Βουλιαγμένης 69Β, Αθήνα και 
Ανδρέα Λαζαράκη 59, Γλυφάδα

15. Σόλωνος 1 & Κανάρη 17 *

16. Ερμού 66 & Αγίας Ειρήνης 7

Q3 2016

Q3 2016

Q4 2016

Q4 2016

Q1 2017

Q1 2017

Q1 2017

Q2 2017

Q3 2017

Q3 2017

Q3 2017

Q4 2017

Q4 2017

Q4 2017

Q1 2018

Q1 2018

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA ΑΕΕΑΠ

ICI ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA ΑΕΕΑΠ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ

TRASTOR

TRASTOR

TRASTOR

GRIVALIA ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA ΑΕΕΑΠ

GRIVALIA ΑΕΕΑΠ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ

4.986

7.465

2.243

993

1.785

2.093

424

627

7.058

2.438

6.573

2.706

2.850

1.820

3.453

2.257

1.840.000

1.620.000

2.810.000

2.300.000

1.000.000

5.280.000

13.200.000

47.000.000 

720.000

780.000

1.400.000

4.140.000

2.650.000

22.570.000

3.750.000

5.700.000

369

217

1.253

2.317

560

2.523

31.100

75.000

102

320

213

1.530

930

5.130

1.086

2.525

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€/μ²)

ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

(μ²)
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Πηγή: ARBITRAGE RE

* Η Arbitrage RE ενήργησε ως μεσιτικός σύμβουλος

Η πλειοψηφία των συναλλαγών αφορούσε ακίνητα εντός του κέντρου της πόλης των Αθηνών, υψηλών προδιαγραφών, 
τα οποία έχουν μισθωθεί σε διεθνείς εμπορικούς ομίλους, υπεραγορές και αλυσίδες εστίασης. Οι επενδυτικές 
αποδόσεις κυμάνθηκαν από 7,5% έως 8,50% περίπου. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικές συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν από θεσμικούς επενδυτές τους τελευταίους 18 μήνες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

3. Η τιμή μονάδας αναφέρεται σε ανηγμένη επιφάνεια για τα ακίνητα 6 και 14 και σε μικτή για όλα τα λοιπά ακίνητα

4. Η τιμή πώλησης του υπ’ αριθμόν 3 καταστήματος περιλαμβάνει το κόστος κτήσης οκτώ (8) υπόγειων θέσεων στάθμευσης, οι οποίες αποτέλεσαν τμήμα της εν λόγω 

συναλλαγής

5. Η τιμή πώλησης του υπ’ αριθμόν 6 καταστήματος περιλαμβάνει το κόστος κτήσης πεντακοσίων τριών (503) υπόγειων θέσεων στάθμευσης, οι οποίες αποτέλεσαν τμήμα της εν 

λόγω συναλλαγής

6. Η υπ’ αριθμ. 7 πράξη αναφέρεται στην απόκτηση του 50% της ιδιοκτησίας ενός κτηρίου μικτής χρήσης, αποτελούμενο από 13.950μ² γραφείων και καταστημάτων και 17.150μ² 

υπόγειου χώρου στάθμευσης τετρακοσίων (400) θέσεων

7. Η υπ’ αριθμ. 8 πράξη αναφέρεται στην απόκτηση χαρτοφυλακίου τεσσάρων υπεραγορών, αποτελούμενο από τρία ακίνητα στην Αθήνα και ένα στην Πάτρα

8. Η υπ’αριθμ.14 πράξη αναφέρεται στην απόκτηση χαρτοφυλακίου δύο υπεραγορών, αποτελούμενο από ένα ακίνητο στην Αθήνα και ένα στη Γλυφάδα

4

5

6

7

3

8

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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Γενικά, δεν έχουν παρατηρηθεί προσθήκες νέων 
εμπορικών κέντρων στην αγορά τα τελευταία χρόνια ενώ 
το ενδιαφέρον για σχετικές νέες αναπτύξεις εμπορικών 
συγκροτημάτων ήταν μειωμένο δεδομένων και των 
αρνητικών επιδόσεων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου 
την τελευταία 8ετία οι οποίες  λειτούργησαν αποτρεπτικά. 
Το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε κυρίως σε ανακαινίσεις ή 
αναβαθμίσεις υφιστάμενων εμπορικών συγκροτημάτων.

Ωστόσο, μέσα στο 2018 έχει υπάρξει σχετική κινητικότητα 
στις επεκτάσεις υφιστάμενων εμπορικών κέντρων και 
αναμένεται ως το τέλος του έτους η έναρξη έργων 
καθότι πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους πολυετείς 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που είχαν δυσκολέψει την 
έναρξη των εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται η έναρξη της δεύτερης 
φάσης ανάπτυξης του εμπορικού πάρκου Smart Park 
στην περιοχή των Σπάτων, η οποία πρόκειται να αυξήσει 
την καθαρή επιφάνεια του κτηριακού συγκροτήματος κατά 
15.500μ2, δηλαδή 20-25 νέα καταστήματα. Αναμένεται 
επίσης η έναρξη των εργασιών επέκτασης του Εμπορικού 
Κέντρου Golden Hall από τη Lamda Development. Αφορά 
ανάπλαση επιφάνειας 22.000μ2 που σχετίζεται με το 
υπολειπόμενο τμήμα του κτηρίου που στέγαζε το Διεθνές 
Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης, με σκοπό την προσθήκη νέων 
εκμισθώσιμων χώρων και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Εξετάζοντας τις μελλοντικές επενδύσεις με χρονικό 
ορίζοντα την επόμενη πενταετία, ξεχωρίζει η σχεδιασμένη 
ανάπτυξη του Academy Gardens της BlackRock, για την 
οποία υπογράφηκε σχετικό Προεδρικό Διάταγμα ως προς 

τα επιτρεπόμενα ύψη των κτηρίων ενώ αναμένεται από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας η γνωμοδότηση για το σχέδιο 
του δεύτερου Προεδρικού Διατάγματος που αφορά ειδικά 
το ρυμοτομικό σχέδιο του ακινήτου. Η επένδυση θα αφορά 
σε χώρους εμπορικής χρήσης, συνολικής επιφάνειας 
48.000μ2, εντός έκτασης 20.000μ2 επί της Λεωφόρου 
Κηφισού. 

Επίσης, σε αρχικό στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης 
βρίσκεται το μικτής χρήσης εμπορικό κέντρο της Reds 
στην 315.000μ2 έκταση του παλιού οινοποιείου Καμπά 
στην Κάντζα, για την οποία έχει εγκριθεί από το Κεντρικό 
Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων η μελέτη αποκατάστασης 
των διατηρητέων κτηρίων. Το επενδυτικό έργο θα διαθέτει 
δομημένη επιφάνεια περίπου 80.000μ2. Οι εργασίες 
αποκατάστασης και ανάδειξης θα περιλαμβάνουν και 
την ανάπτυξη νέων κτηρίων υψηλών προδιαγραφών,  με 
χώρους εμπορίου, γραφείων (30.000μ2), αναψυχής και 
πολιτισμού.

Τέλος, συζητήσεις ξεκίνησαν για το έργο με την επωνυμία 
Athens Alive που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση και 
εμπορική αξιοποίηση των ολυμπιακών ακινήτων του 
Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, με την προσθήκη 
νέων χρήσεων και εγκαταστάσεων εμπορικού και 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Οι νέες εγκαταστάσεις ενδέχεται 
να περιλαμβάνουν καταστήματα, γραφεία και ξενοδοχεία. 
Έχει ήδη εκδηλωθεί αρχικό επενδυτικό ενδιαφέρον από 
μία κοινοπραξία που αποτελείται, μεταξύ άλλων από τις 
εταιρίες Redstone, Bluerock και AECOM.

Αναπτυξιακή Δραστηριότητα
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Επωνυμία

Smart Park

Golden Hall

Academy 
Gardens

Cambas Project

Αthens Alive

Οδός Πουλάκη, 
Σπάτα

Λεωφόρος Κηφισίας 
37, Μαρούσι

Λεωφόρος Κηφισού 
60 & Ηρούς, Αθήνα

Κάντζα Αττικής

OAKA

REDS

Lamda Development

Black Rock 
Europe Property Fund 

REDS

Hellenic Republic

Eπέκταση υφιστάμενου 
Εμπορικού Πάρκου

Επέκταση Εμπορικού 
Κέντρου

Ανάπτυξη Εμπορικού  
Χώρου

Ανάπτυξη Χώρων 
Εμπορίου, Αναψυχής 

και Πολιτισμού

Ανάπτυξη Ξενοδοχείων, 
Καταστημάτων, 

Γραφείων, Θεματικού 
Πάρκου

2018

2018-2019

2018-2020

2018-2019

2019-2020

15.500

22.000

48.000

132.815

Δεν έχει 
καθοριστεί

Τύπος ΑκινήτουΙδιοκτήτηςΔιεύθυνση - Περιοχή Έναρξη 
Λειτουργίας

Μικτή
Επιφάνεια

(μ²)

Πηγή: ARBITRAGE RE

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

23



ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η παρούσα παρουσίαση έχει προετοιμαστεί στη βάση 
ενημέρωσης 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 συγκατάθεσης της Arbitrage 
Real Estate.
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