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ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΕΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Ειςαγωγι – Η αγορά κατοικιϊν το 2022 

Συνδυαςμόσ παραγόντων, όπωσ ο πλθκωριςμόσ, το εκρθκτικό πλζον κόςτοσ των 

οικοδομικϊν υλικϊν, θ αφξθςθ των επιτοκίων και θ διαφαινόμενθ οικονομικι 

φφεςθ για το 2023 πλιττουν τουσ κλάδουσ τθσ αγοράσ ακινιτων / κατοικιϊν και των 

καταςκευϊν ςτθν Γερμανία  που, ςφμφωνα με όλεσ τισ ενδείξεισ, ειςζρχονται ςε 

περίοδο παρατεταμζνθσ κρίςθσ. Οι ςυνζπειεσ μπορεί να είναι πολφ ςοβαρζσ, κακϊσ 

μεγάλο μζροσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ των Γερμανϊν, που υπολογίηεται ςε περίπου 

€ 8 τρισ, δφναται να υποτιμθκεί απρόςμενα ι να μθν ανταποκρικεί ςτουσ 

επενδυτικοφσ ςχεδιαςμοφσ των κατόχων τθσ, με αποτζλεςμα να πλθγεί ευρφτερα θ 

γ/οικονομία. 

Βάςει των τελευταίων ςτατιςτικϊν δεδομζνων που ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα θ 

γ/Στατιςτικι Αρχι (Destatis), οι τιμζσ των κατοικιϊν ςε όλθ τθν γ/Eπικράτεια 

υποχϊρθςαν κατά 0,4% το γ’ τρίμθνο 2022 – για πρϊτθ φορά φςτερα από μια 8ετία 

διαρκϊν αυξιςεων –, ςυγκριτικά με το προθγοφμενο τρίμθνο ιδίου ζτουσ. Αν και 

πρόκειται για μικρι κάμψθ και, παρόλο που ςε ετιςια βάςθ κατεγράφθ και πάλι 

άνοδοσ τιμϊν (+4,9%), θ εν λόγω εξζλιξθ ςυνιςτά τθν πρϊτθ ζνδειξθ ανακοπισ του 

μζχρι πρότινοσ ξζφρενου ρυκμοφ ανατιμιςεων. Το Ινςτιτοφτο Μελετϊν τθσ ε/φ 

Handelsblatt υπολογίηει τθν υποχϊρθςθ των τιμϊν για το ςφνολο του περαςμζνου 

ζτουσ ςτο 1%.  

Διάγπαμμα 1 

Δείκηηρ ηιμών καηοικιών ζηη Γεπμανία (2015=100) 

 

Πηγή: Destatis 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ υποχϊρθςθ αυτι δεν υπιρξε ενιαία ανά κατθγορία κατοικιϊν 

(βλ. κατωτζρω διάγραμμα), με αποτζλεςμα θ αγορά να εμφανίηεται, πλζον, 

διαςπαςμζνθ και χωρίσ ςαφι κατεφκυνςθ. Βάςει των ςτοιχείων τθσ Europace, 

εταιρείασ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ςτον τομζα των ακινιτων, το 2022 οι 

νεόδμθτεσ κατοικίεσ όχι μόνο δεν ζχαςαν τθν αξία τουσ, αλλά τθν αφξθςαν κατά 
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5,3%, ενϊ οι υφιςτάμενεσ κατοικίεσ και τα υφιςτάμενα διαμερίςματα υπζςτθςαν 

ςθμαντικζσ απϊλειεσ (6% και 11% αντίςτοιχα), με αποτζλεςμα να ζχει 

δθμιουργθκεί θ μεγαλφτερθ απόκλιςθ τιμϊν μεταξφ νζων και παλαιϊν οικοδομϊν 

εδϊ και 20 χρόνια. 

Διάγπαμμα 2 

Αποκλίνοςζα εξέλιξη ηιμών ζηην αγοπά ακινήηων ηηρ Γεπμανίαρ 

(31.01.2018=100,  μπλε=νεόδμηηα, μαύπο=ςπάπσονηα ακίνηηα, ποπηοκαλί=ςπάπσονηα διαμεπίζμαηα) 

 

Πηγή: Europace, Bloomberg, Die Welt 

Η διατιρθςθ των υψθλϊν τιμϊν των νεόδμθτων κτιρίων οφείλεται μεν ςτο ότι για 

τθν καταςκευι τουσ χρθςιμοποιοφνται ακριβά υλικά και πολφπλοκεσ τεχνικζσ, αλλά, 

παράλλθλα, ενδεικνφει ότι οι αγοραςτζσ ςυνεχίηουν να ενδιαφζρονται για 

ςφγχρονεσ, καλά ςχεδιαςμζνεσ και υψθλισ ενεργειακισ κλάςθσ κτιριακζσ 

καταςκευζσ. Αντίκετα, θ αφξθςθ των τιμϊν τθσ ενζργειασ, το υψθλό κόςτοσ για τα 

οικοδομικά υλικά και οι μεγάλοι χρόνοι αναμονισ για τουσ τεχνίτεσ κακιςτοφν μθ 

ελκυςτικά όςα διαμερίςματα χριηουν ανακαίνιςθσ λόγω κακισ μόνωςθσ και 

παρωχθμζνων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ. Συνεπϊσ, ειδικοί τθσ αγοράσ εκτιμοφν ότι 

δεν μπορεί να γίνει λόγοσ για ευρεία διολίςκθςθ τιμϊν, κακϊσ «τα επιτόκια ζχουν 

μεν αυξθκεί, αλλά οι τιμζσ των οικιςτικϊν ακινιτων δεν καταρρζουν». 

 

Η εικόνα τθσ αγοράσ το δ’ τρίμθνο 2022 – αρχζσ 2023 

Ππωσ προκφπτει και από το ανωτζρω διάγραμμα, το δ’ τρίμθνο 2022 κατεγράφθ 

υποχϊρθςθ των τιμϊν ακινιτων ςε όλεσ τισ επιμζρουσ κατθγορίεσ. Τθν 

«επιτάχυνςθ» αυτι τθσ κακοδικισ τάςθσ των τιμϊν επιβεβαιϊνουν και τα ςτοιχεία, 

που ζδωςαν ςτθ δθμοςιότθτα οι δυο ςθμαντικότερεσ γ/διαδικτυακζσ πφλεσ 

αναηιτθςθσ ακινιτων, Immoscout24 και Immowelt. Ενδιαφζρον, πάντωσ, ζχει θ 

εκτίμθςθ τθσ Διευκφνουςασ Συμβοφλου τθσ Immoscout24, C. Crockford, ςφμφωνα 

με τθν οποία ςτισ μεγάλεσ πόλεισ καταγράφονται ιδθ πρϊιμα ςθμάδια αφξθςθσ τθσ 

ηιτθςθσ, κακϊσ οι μειοφμενεσ τιμζσ προςελκφουν το ενδιαφζρον των αγοραςτϊν. 

Για τον λόγο αυτό, αν και ςε 13 από τισ 14 μεγαλφτερεσ πόλεισ τθσ Γερμανίασ 
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κατεγράφθ μείωςθ τιμϊν το Δεκζμβριο 2022 (ςτοιχεία Immowelt – βλ. και 

κατωτζρω διάγραμμα), θ κα Crockford εκτιμά ότι θ τάςθ αυτι κα είναι βραχφβια και 

ςφντομα κα αντιςτραφεί. Αυτό επιβεβαιϊνεται και από τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ςε 

4 από τισ 5 μεγαλφτερεσ γ/πόλεισ το τελευταίο τρίμθνο 2022 (ςτοιχεία 

Immoscout24). 

Πίνακαρ 1 

Ποπεία ηιμών (ςθιζηάμενων) ακινήηων ζηα ηέλη 2022 ζηιρ μεγαλύηεπερ πόλειρ ηηρ Γεπμανίαρ 

(ζε ζύγκπιζη με ηο πποηγούμενο έηορ) 

 Σιμι ανά τ.μ. (ςε €) Αλλαγι από 
προθγοφμενο ζτοσ (%) 

Μόναχο 8.953 -6 
Αμβοφργο 6.424 -6 

Φρανκφοφρτθ 6.163 -5 
τουτγάρδθ 5.419 -2 

Κολωνία 5.276 - 
Βερολίνο 5.040 -1 

Ντφςςελντορφ 5.010 -3 
Νυρεμβζργθ 3.881 -6 

Πηγή: Immowelt, Handelsblatt 

Κλίμακα ηιμών καηοικιών ζηη Γεπμανία ανά γεωγπαθικά ημήμαηα (Ιανοςάπιορ 2023) 

 

Πηγή: Immoscout24 
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Εκτιμιςεισ για το 2023 

Με δεδομζνο ότι, παρά τισ μειϊςεισ τιμϊν που κατεγράφθςαν το 2022, τα ακίνθτα 

παραμζνουν κατά μ.ό. ακριβότερα ςυγκριτικά με τισ αρχζσ του 2021 (βλ. και 

ανωτζρω πίνακα, όπου, επί παραδείγματι, οι τιμζσ ςτθν Κολωνία παρζμειναν 

αμετάβλθτεσ και ςτθν Κολωνία μειϊκθκαν μόνο 1%), θ επικεφαλισ τθσ 

Immoscout24 εκτιμά ότι θ διόρκωςθ των τιμϊν κα ςυνεχιςτεί για κάποιο διάςτθμα 

του 2023. Ππωσ επιςθμαίνει θ κα Crockford, «ςε ςφγκριςθ με τισ ανατιμιςεισ των 

τελευταίων πζντε ετϊν, θ διόρκωςθ τθσ τιμισ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ μζτρια». 

Ράντωσ, όπωσ επιςθμάναμε και ανωτζρω, οι εκτιμιςεισ ποικίλουν για τθ διάρκεια 

και τθν ζνταςθ τθσ φφεςθσ τθσ αγοράσ ακινιτων το 2023. Κάποιοι παράγοντεσ τθσ 

αγοράσ, όπωσ θ κα Crockford, εκτιμοφν ότι κα είναι μάλλον βραχφβια και ιπια, ενϊ 

άλλοι αναλυτζσ αναμζνουν ςθμαντικότερθ διόρκωςθ. Ενδεικτικά, Το Γερμανικό 

Ινςτιτοφτο Οικονομικϊν Ερευνϊν (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung – 

DIW) κεωρεί πικανι τθν υποχϊρθςθ των τιμϊν των οικιςτικϊν ακινιτων ςε 

ποςοςτό ζωσ και 10%, ενϊ θ DZ Bank αναμζνει θ κάμψθ των τιμϊν το 2023 να 

ανζλκει ζωσ 6%.  

Σφμφωνα με τθ χειμερινι ζκδοςθ του δείκτθ κλίματοσ ακινιτων 

(Immobilienstimmungindex – ISI) του Ινςτιτοφτου Οικονομικϊν Ερευνϊν (Institut der 

deutschen Wirtschaft – IW) με ζδρα τθν Κολωνία, ο εν λόγω δείκτθσ κατζγραψε τθ 

μεγαλφτερθ πτϊςθ (-9,1%) από το 2014, όποτε και αναλφκθκε για πρϊτθ φορά. 

Βάςει των ποριςμάτων τθσ ανάλυςθσ του IW, οι γ/κτθματομεςιτικζσ εταιρείεσ 

αναμζνουν πτϊςθ τιμϊν και αγοραπωλθςιϊν.  Το κλίμα είναι αρνθτικό και μεταξφ 

των μεγάλων εταιρειϊν εκμετάλλευςθσ ακινιτων (Wohnungsunternehmen), που τα 

προθγοφμενα χρόνια είχαν ευνοθκεί από τθν υψθλι ηιτθςθ και τα χαμθλά 

επιτόκια.1 

Αντικζτωσ, ο R. Braun, αναλυτισ τθσ εταιρείασ μελετϊν Empirica, εκτιμά ότι οι τιμζσ 

κα διατθρθκοφν, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςτακερζσ για δφο βαςικοφσ λόγουσ: «Από τθ 

μια πλευρά, θ ηιτθςθ ςυνεχίηει να αυξάνεται ωσ αποτζλεςμα τόςο τθσ 

μετανάςτευςθσ από το εξωτερικό όςο και τθσ εςωτερικισ μετανάςτευςθσ. Από τθν 

άλλθ, θ προςφορά επιβραδφνεται λόγω των κακυςτεριςεων ςτισ παραδόςεισ και 

τθσ ζλλειψθσ προςωπικοφ.» Για ςυγκρατθμζνθ και όχι παρατεταμζνθ φφεςθ του 

κλάδου κάνει λόγο και θ κτθματομεςιτικι JLL, θ οποία εκτιμά ότι το β’ εξάμθνο 2023 

οι αγοραπωλθςίεσ ακινιτων κα ανακάμψουν. 

                                                           
1
 Βλ. και αναλσηικόηερα, παρακάηω, ζηο κεθάλαιο για ηις Καηαζκεσές, ηα πορίζμαηα ζτεηικής 

έρεσνας ηοσς Σσνδέζμοσ ηοσ κλάδοσ. 
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Η αγορά των επενδυτικϊν και εμπορικϊν ακινιτων 

Σφμφωνα με ανάλυςθ τθσ αμερικανικισ κτθματομεςιτικισ εταιρείασ Cushman & 

Wakefield (C&W), ο όγκοσ ςυναλλαγϊν για αγοραπωλθςίεσ γ/ακινιτων εμπορικισ 

χριςθσ ανιλκε το 2022 ςε περίπου € 51,7 δισ, μειωμζνοσ κατά 14% ςε ετιςια βάςθ, 

το χειρότερο αποτζλεςμα του κλάδου από το 2015. Τα ςτοιχεία αυτά ςυμβαδίηουν 

με αυτά μελζτθσ τθσ ΕΥ, θ οποία εξετάηει ςυνολικά τθ γ/επενδυτικι αγορά 

ακινιτων. Ππωσ προκφπτει από τθν εν λόγω ζρευνα, ο ςυνολικόσ όγκοσ επενδφςεων 

(χαρτοφυλάκια εμπορικϊν ακινιτων και οικιςτικϊν ακινιτων) υποχϊρθςε 

ςυνδυαςτικά το 2022 κατά περίπου 40%.  

Ειδικότερα, τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια κατοικιϊν κατζρρευςαν, καταγράφοντασ 

μείωςθ τηίρου 75%. Σφμφωνα, μάλιςτα, με τθ νεοφυι επιχείρθςθ του κλάδου 

McMakler,2 το 2022 το ενδιαφζρον των επαγγελματιϊν επενδυτϊν κεφαλαίου για 

τθν αγορά ακινιτων τθσ Γερμανίασ μειϊκθκε κατά 65%. 

Διάγπαμμα 3 

Εξέλιξη όγκος ζςναλλαγών αγοπαπωληζιών ζηη γ/επενδςηική αγοπά ακινήηων 

(μπλε=καηοικίερ [μόνο σαπηοθςλάκια], μαύπο=ακίνηηα εμποπικήρ σπήζηρ, ζε διρ €) 

 

Πηγή: EY, Statista 

Τα γραφεία ςυνζχιςαν να βρίςκονται ςτθν κορυφι του επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ, 

κακϊσ αποτζλεςαν το 40% (€ 20,4 δισ) τθσ ςυνολικισ αξίασ αγοραπωλθςιϊν 

ακινιτων εμπορικισ χριςθσ. Τθ δεφτερθ κζςθ κατζλαβαν οι εγκαταςτάςεισ 

επιμελθτειακισ υποςτιριξθσ (logistics) και τα βιομθχανικά ακίνθτα με μερίδιο 18% 

                                                           
2
 Η McMakler εντάςςεται ςτουσ λεγόμενουσ «υβριδικοφσ μεςίτεσ». Το επιχειρθματικό μοντζλο 
τθσ McMakler ςυνδζει απαςχολοφμενουσ από αυτι μεςίτεσ με εξειδικευμζνθ βάςθ δεδομζνων, 
που αξιολογεί ακίνθτα. Η εταιρεία, που δραςτθριοποιείται ςτθ Γερμανία και τθν Αυςτρία, 
υπόςχεται γριγορεσ, απλζσ και ψθφιακζσ λφςεισ κατά τισ αγοραπωλθςίεσ ακινιτων. Άλλεσ 
start-ups του κλάδου των «υβριδικϊν μεςιτϊν» είναι θ Homeday και θ Hausgold 
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(€ 9,3 δισ). Ράντωσ, ενϊ θ υποκατθγορία των γραφείων κατζγραψε μείωςθ του 

όγκου ςυναλλαγϊν  κατά περίπου 27%, ςτα logistics / βιομθχανικά υπιρξε αφξθςθ 

4%. Τα ακίνθτα λιανικοφ / χονδρικοφ εμπορίου είχαν μερίδιο 15% επί των 

ςυνολικϊν ςυναλλαγϊν και, μάλιςτα, κατζγραψαν άνοδο 9,5% ςυγκριτικά με το 

2021. Ακολοφκθςαν τα ακίνθτα μικτισ χριςθσ με τθ μεγαλφτερθ, μάλιςτα, αφξθςθ 

όγκου ςυναλλαγϊν (+15%), θ οποία αποδίδεται ςτο ενδιαφζρον των επενδυτϊν για 

μεγαλφτερθ διαφοροποίθςθ κινδφνου. 

Η γενικότερθ φφεςθ τθσ αγοράσ το 2022 αποδίδεται από τθ C&W ςτισ αυξιςεισ 

επιτοκίων, ςτισ οποίεσ προχϊρθςε θ ΕΚΤ, και ςτθν αναςφάλεια ςε ςχζςθ με τισ 

μελλοντικζσ κινιςεισ τθσ ΕΚΤ το επόμενο διάςτθμα. Ραρόλα αυτά, οι τιμζσ των 

ακινιτων εμπορικισ χριςθσ είχαν ανοδικι πορεία και το 2022: + 3,5% για τα 

γραφεία, +3,6% για τα καταςτιματα και +4% για τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 

επιμελθτειακισ υποςτιριξθσ. Σφμφωνα με τον A. Kropf, Επικεφαλισ Κεφαλαιαγοράσ 

τθσ C&W ςτθ Γερμανία, «το 2023 πικανότατα κα δοφμε όγκο ςυναλλαγϊν πολφ 

κάτω από τα € 50 δισ. Ιδίωσ το α’ εξάμθνο του ζτουσ κα ςυνεχίςει να χαρακτθρίηεται 

από αβεβαιότθτα και αυτοςυγκράτθςθ». Ωςτόςο, από τα μζςα του 2023, θ 

ςτακεροποίθςθ των επιτοκίων και θ αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτθν 

οικονομικι ανάπτυξθ αναμζνεται να τονϊςουν εκ νζου τθν αγορά. Ράντωσ, 

εκτίμθςθ του κ. Kropf είναι ότι «τα καλά χρόνια ζχουν τελειϊςει προσ το παρόν» και 

δεν πρζπει να αναμζνει κανείσ ρυκμοφσ μεγζκυνςθσ αντίςτοιχουσ τθσ περαςμζνθσ 

5ετίασ. 

Το ανθςυχθτικό για τθ Γερμανία είναι πωσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ τθσ ΕΥ, το 

ποςοςτό όςων αξιολογοφν τθ γερμανικι αγορά ακινιτων ωσ λιγότερο ελκυςτικι 

ζχει αυξθκεί ςθμαντικά ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ από 4% ςε 36%.3 Με 

εξαίρεςθ τα logistics, οι ερωτϊμενοι αναμζνουν πτϊςθ τιμϊν το 2023 ςε όλουσ τουσ 

άλλουσ τφπουσ ακινιτων: γραφεία, καταςτιματα λιανικισ, ξενοδοχεία και 

κατοικίεσ. Σε ό,τι αφορά τισ εγκαταςτάςεισ επιμελθτειακισ υποςτιριξθσ (logistics), θ 

πλειοψθφία των ερωτωμζνων εκτιμά ότι οι τιμζσ τουσ κα παραμείνουν ςτακερζσ το 

τρζχον ζτοσ. Οι περιςςότεροι επενδυτζσ κεωροφν, επίςθσ, ότι οι βαςικοί λόγοι 

ανάςχεςθσ τθσ ανοδικισ πορείασ του κλάδου είναι: α) θ διάςταςθ των προςδοκιϊν 

μεταξφ πωλθτϊν και αγοραςτϊν ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ, β) οι μακροοικονομικζσ 

εξελίξεισ (ενδεχόμενο ιπιασ φφεςθσ το 2023), γ) αφξθςθ επιχειρθματικϊν (ESG) 

κινδφνων.  

Ράντωσ, τα 2/3 των ερωτθκζντων αναμζνουν ότι αγοραςτζσ και πωλθτζσ κα 

ςυγκλίνουν εκ νζου ςε μια κοινι βάςθ διαπραγμάτευςθσ επικυμθτϊν τιμϊν κατά τθ 

διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ, με αποτζλεςμα τθν ομαλοποίθςθ του κλάδου. «Με 

                                                           
3
 Αποτελζςματα του βαρόμετρου τάςεων τθσ αγοράσ επενδφςεων ςε ακίνθτα, για το οποίο θ EY 

Real Estate απθφκυνε ερωτθματολόγια ςε περίπου 250 επενδυτζσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ 
γ/αγορά ακινιτων τα τελευταία χρόνια. 
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τθν προςδοκία πτϊςθσ των τιμϊν, οι πικανοί αγοραςτζσ προτιμοφν να περιμζνουν 

ενϊ οι πωλθτζσ επιμζνουν ςτο ςυνθκιςμζνο επίπεδο τιμϊν. Αυτό το φαινόμενο 

πάντα παρζλυε τθν αγορά ςυναλλαγϊν ςε περιόδουσ κρίςθσ, αλλά θ εμπειρία ζχει 

δείξει ότι είναι προςωρινό», εκτιμά ο P. von Drygalski, επικεφαλισ τθσ EY Real 

Estate και εκ των ςυντακτϊν τθσ μελζτθσ. Σταδιακι ανάκαμψθ τθσ αγοράσ 

προβλζπει και ο ιδρυτισ τθσ McMakler, F. Jahn,  ο οποίοσ καλεί τουσ υποψιφιουσ 

αγοραςτζσ «να ζχουν τα μάτια τουσ ανοιχτά από το β’ τρίμθνο 2023». 

Σε ό,τι αφορά τισ επιμζρουσ υποκατθγορίεσ, ςυγκρατοφμε τα εξισ από τθν ζρευνα 

τθσ ΕΥ αναφορικά με το τρζχον ζτοσ: 

 Το 60% των ερωτθκζντων εκτιμά ότι το υψθλό κόςτοσ ενζργειασ κα 

μποροφςε να οδθγιςει τουσ υπαλλιλουσ να εργάηονται ξανά πιο τακτικά 

ςτο γραφείο τουσ, με αποτζλεςμα να αυξθκεί το ποςοςτό κάλυψθσ τθσ εν 

λόγω κατθγορίασ ακινιτων. 

 Για τον τομζα του λιανικοφ εμπορίου, το 92% των ερωτθκζντων αναμζνει, με 

εξαίρεςθ τθν υποκατθγορία των τροφίμων / ποτϊν, περιςςότερα 

περιςτατικά αφερεγγυότθτασ λόγω τθσ αφξθςθσ των τιμϊν καταναλωτι, τθσ 

πτϊςθσ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ και του υψθλοφ ενεργειακοφ κόςτουσ.  

 Το 96% των επενδυτϊν προβλζπει ότι ο τομζασ των ξενοδοχειακϊν ακινιτων 

κα ςυνεχίςει να υποφζρει από τθν ζλλειψθ ειδικευμζνου ανκρωπίνου 

δυναμικοφ.  

 

Η αγορά μιςκϊςεων (κατοικιϊν και γραφείων) 

Η πορεία των τιμϊν ςτισ ενοικιάςεισ κατοικιϊν 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Immoscout24, τα ενοίκια ςτθ Γερμανία αυξικθκαν το δ’ 

τρίμθνο 2022 κατά 1% (ι € 7,96 κατά μ.ό. ανά τ.μ.) ςτισ υφιςτάμενεσ κατοικίεσ και 

κατά 0,3% (ι € 10,88 ανά τ.μ.) ςτα νζα κτίρια. Συγκριτικά, το γ’ τρίμθνο τα ενοίκια 

των υφιςτάμενων κατοικιϊν είχαν αυξθκεί κατά 2,9% και των νζων κτιρίων κατά 

2,5%. Ραρά τθν ωσ άνω φαινομενικι επιβράδυνςθ των τιμϊν των ενοικίων, θ 

εκτόξευςθ των τιμϊν τθσ ενζργειασ είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μεγαλφτερθ πραγματικι 

αφξθςθ των τελικϊν ενοικίων ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ κζρμανςθσ 

(Warmmiete). Σφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ Immoscout24, τα «παρεπόμενα κόςτθ» 

των ενοικίων (κζρμανςθ + κοινόχρθςτα)  αυξικθκαν το 2022 κατά 19%, ενϊ 

αντίςτοιχθ είναι και θ εκτίμθςθ τθσ ε/φ Handelsblatt (βλ. κατωτζρω διάγραμμα). 
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Διάγπαμμα 4 

 
Πηγή: Handelsblatt 

Η ραγδαία άνοδοσ των ενεργειακϊν τιμϊν διαφοροποιεί τισ προτιμιςεισ των 

ενοικιαςτϊν: Σε 5 από τισ 7 μεγαλφτερεσ πόλεισ τθσ Γερμανίασ, θ ηιτθςθ για 

υφιςτάμενα ενοικιαηόμενα διαμερίςματα μειϊνεται ςθμαντικά λόγω του 

ενεργειακοφ κόςτουσ. Αντικζτωσ, ενιςχφεται το ενδιαφζρον για νεόδμθτα 

ενεργειακά αποδοτικά διαμερίςματα. Ωςτόςο, δεδομζνου ότι θ καταςκευι νζων 

οικοδομϊν ζχει επιβραδυνκεί ςθμαντικά, όπωσ κα δοφμε παρακάτω, οι τιμζσ των 

ενοικίων κα ςυνεχίςουν να καταγράφουν κατά μ.ό. ανοδικι πορεία, εκτόσ αν 

υπάρξει πολιτικι βοφλθςθ για αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, εκτιμοφν 

παράγοντεσ τθσ τοπικισ αγοράσ. 

Οι ενοικιάςεισ γραφείων 

Σε ό,τι αφορά  τισ μιςκϊςεισ γραφείων, θ αγορά αποδείχκθκε ανκεκτικι το 2022, 

χωρίσ, όμωσ, να λείπουν και, εν προκειμζνω, τα πρϊτα ςθμάδια φφεςθσ. Σφμφωνα 

με μελζτθ του διεκνοφσ παρόχου υπθρεςιϊν ακινιτων CBRE, το 2022 ςτισ 5 

ςθμαντικότερεσ αγορζσ ενοικίαςθσ γραφείων ςτθ Γερμανία – Βερολίνο, Αμβοφργο, 

Μόναχο, Ντφςςελντορφ και Φρανκφοφρτθ – θ ςυνολικι κάλυψθ μιςκωμζνων 

γραφείων ςθμείωςε ελαφρά αφξθςθ ςτα 2,64 εκ. τ.μ. ζναντι 2,63 εκ. τ.μ. το 2021. 

Ωςτόςο, υπάρχει μια παράμετροσ, που δεν πρζπει να υποτιμθκεί: Το δ’ τρίμθνο του 

2022 ςθμειϊκθκε ςθμαντικι πτϊςθ ςτθν κάλυψθ ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο 

τρίμθνο του 2021: - 40% ι 544.800 τ.μ. Σε ό,τι αφορά τουσ επιμζρουσ κλάδουσ, το 

2022 ςυνολικά χαρακτθρίςτθκε, ςφμφωνα με τθ CBRE, από υψθλό επίπεδο 

διαφοροποίθςθσ: Ρροθγείται ο κλάδοσ του ΙΤ (μερίδιο 13 %), ακολουκοφμενθ από 

τισ βιομθχανικζσ εταιρείεσ (12%), τουσ ςυμβοφλουσ – ςυμπεριλαμβανομζνων 

Αφξθςθ 
κόςτουσ 

ενοικίαςθσ 
κατοικιϊν το 

2022 (ςε ετιςια 
βάςθ, %) 

Κόςτθ 
κζρμανςθσ 

+16,7% 

Κοινόχρθςτα 
(Kalte 

Nebenkosten) 
+9,7% 

Κακαρό 
ενοίκιο 

+2% 
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νομικϊν, φορολογικϊν, εταιρικϊν κοκ. –, τα κτθματομεςιτικά γραφεία, επιχειριςεισ 

του δθμοςίου και υπθρεςίεσ του χρθματοπιςτωτικοφ κλάδου.  

Ππωσ επιςθμαίνει ο επικεφαλισ ζρευνασ τθσ CBRE, A. Linsin, «θ ηιτθςθ 

επικεντρϊνεται ολοζνα και περιςςότερο ςε χϊρουσ γραφείων υψθλισ ποιότθτασ ςε 

καλά ςυνδεδεμζνεσ και κεντρικζσ τοποκεςίεσ. Εκτόσ από τθν ποιότθτα τοποκεςίασ, 

αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τουσ χριςτεσ γραφειακϊν εγκαταςτάςεων αποτελοφν 

θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ ευζλικτων και υβριδικϊν ςτρατθγικϊν ςτο χϊρο 

εργαςίασ, κακϊσ το προφίλ επιχειρθματικοφ κινδφνου ESG, το οποίο ζχει αποκτιςει 

οικονομικι ςθμαςία ςτθ ςυνολικι ανάλυςθ του κόςτουσ των μιςκωμάτων γραφείων 

λόγω τθσ πρόςφατθσ ςθμαντικισ αφξθςθσ των παρεπόμενων δαπανϊν. Γι' αυτό ζχει 

αυξθκεί και θ προκυμία των ενοικιαςτϊν να πλθρϊςουν υψθλότερα ονομαςτικά 

ενοίκια.» 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ  

Σάςεισ και αλλθλεπίδραςθ με αγορά ακινιτων 

Η πορεία τθσ αγοράσ ακινιτων ςυνδζεται άρρθκτα με αυτιν του καταςκευαςτικοφ 

κλάδου, κακϊσ οι δφο αυτοί τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ είναι 

αλλθλζνδετοι. Από τθ μία, θ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ ςτθν αγορά ακινιτων 

ςυμπαραςφρει τισ καταςκευζσ, αλλά ταυτόχρονα, θ φφεςθ τθσ καταςκευαςτικισ 

δραςτθριότθτασ κεωρείται ωσ ο βαςικότεροσ λόγοσ που πικανϊσ κα επιβραδφνει ι 

και κα ανακόψει πλιρωσ τθ μείωςθ των τιμϊν των νεόδμθτων ακινιτων ςτθ 

Γερμανία, κακϊσ οδθγεί ςτο δραςτικό περιοριςμό τθσ προςφοράσ νζων κατοικιϊν. 

Για αυτό τον λόγο, ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον να καταγράψουμε τισ εκτιμιςεισ για 

τθν πορεία του γ/καταςκευαςτικοφ κλάδου. 

Εν προκειμζνω, οι προβλζψεισ των περιςςότερων αναλυτϊν είναι μάλλον 

απαιςιόδοξεσ. Τα αυξανόμενα επιτόκια δανειςμοφ και θ μεγάλθ άνοδοσ τιμϊν των 

οικοδομικϊν υλικϊν κακιςτοφν, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, αςφμφορθ, τθν καταςκευι 

νζων κατοικιϊν. Είναι χαρακτθριςτικό ότι το 10μθνο 2022 οι νζεσ καταςκευαςτικζσ 

παραγγελίεσ μειϊκθκαν κατά ςχεδόν 8% ςε ετιςια βάςθ. Μόνο τον Οκτϊβριο τ.ζ., θ 

εν λόγω μείωςθ των παραγγελιϊν ανιλκε ςτο 13% ςυγκριτικά με τον αντίςτοιχο 

μινα του 2021.  

Σφμφωνα δε με τα τελευταία ςτοιχεία που ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα θ Destatis, θ 

φφεςθ ςτον κλάδο δείχνει ότι όχι μόνο ςυνεχίηεται, αλλά και βακαίνει, κακϊσ το 

Νοζμβριο 2022 εκδόκθκαν 4.700 λιγότερεσ οικοδομικζσ άδεισ (-16%) ςυγκριτικά με 

τον αντίςτοιχο μινα του 2021. Η μείωςθ του ρυκμοφ ζκδοςθσ νζων οικοδομικϊν 

αδειϊν για το 11μθνο 2022 ανζρχεται ςε 5,7% *από τισ αρχζσ του ζτουσ και ζωσ τα 

τζλθ Νοεμβρίου 2022 είχαν εκδοκεί 341.000 οικοδομικζσ άδειεσ+ ςυγκριτικά με τθν 

αντίςτοιχθ περίοδο του 2021. 
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Διάγπαμμα 5 

Οικοδομικέρ άδειερ ζηη Γεπμανία ανά μήνα 

(για όλερ ηιρ καηηγοπίερ κηιπίων, ζε σιλιάδερ) 

 

Πηγή: Destatis 

Το τμιμα ανάλυςθσ τθσ Deutsche Bank (DB Research) προειδοποιεί για βακιά 

φφεςθ ςτισ γ/καταςκευζσ και το τρζχον ζτοσ. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθ μελζτθ 

τθσ DB Research, το 2022 οι επενδφςεισ για νζεσ καταςκευζσ μειϊκθκαν κατά 1,7% 

και θ πτωτικι αυτι τάςθ αναμζνεται να επιταχυνκεί το 2023, με τθν κάμψθ των 

επενδφςεων ςτον καταςκευαςτικό κλάδο να διαμορφϊνεται ςτο 4,3%. Ακόμθ 

μεγαλφτερθ προβλζπεται να είναι θ μείωςθ των νζων οικοδομικϊν αδειϊν (ζωσ και 

15%), κακϊσ από περίπου 350.000 το 2022 αναμζνεται να διαμορφωκοφν ςε 

περίπου 300.000 το 2023. 

H DB Research κάνει λόγο για «κεμελιϊδθ ζλλειψθ προςφοράσ θ οποία είναι 

ενδεχομζνωσ μεγαλφτερθ από ποτζ άλλοτε». Ενϊ, ςυνικωσ, θ ζλλειψθ ςτθν πλευρά 

τθσ ηιτθςθσ προκαλεί πτϊςθ των τιμϊν ςε μια οικονομικι δραςτθριότθτα, εν 

προκειμζνω ο κλαςικόσ αυτόσ μθχανιςμόσ διαμόρφωςθσ τιμϊν δεν φαίνεται να 

επιβεβαιϊνεται. Σθμαντικό ρόλο εκτιμάται ότι παίηει και θ ψυχολογία των 

παραγόντων τθσ αγοράσ, θ οποία βρίςκεται ςτο χαμθλότερο δυνατό επίπεδο. 

Σφμφωνα με τον επικεφαλισ οικονομολόγο τθσ Commerzbank, J. Krämer, θ πορεία 

του καταςκευαςτικοφ κλάδου αποτελεί προγνωςτικό δείκτθ για μια επερχόμενθ 

φφεςθ και, εν προκειμζνω, όλα τα ωσ άνω δεδομζνα μάσ προϊδεάηουν για τθν ιπια 

(κατά τον κ. Krämer) φφεςθ το 2023. Ράντωσ, αν και ο επικεφαλισ οικονομολόγοσ 

τθσ Commerzbank ςυμφωνεί ότι το ερχόμενο ζτοσ κα ζχουμε πτϊςθ τόςο των τιμϊν 

ακινιτων όςο και τθσ καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Γερμανία, εν τοφτοισ 

δεν αναμζνει κατάρρευςθ των δφο αυτϊν κλάδων. 
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Σο ηιτθμα τθσ κρατικισ παρζμβαςθσ 

Το ηιτθμα τθσ κρατικισ παρζμβαςθσ για τθν εξομάλυνςθ τθσ γ/αγοράσ ακινιτων, 

απαςχολεί οικονομολόγουσ και αναλυτζσ του κτθματομεςιτικοφ κλάδου, με τισ 

απόψεισ να ποικίλουν.  

Ο Σφνδεςμοσ Γερμανϊν Ενοικιαςτϊν (Deutsche Mieterbund) και το Συνδικάτο του  

κλάδου των καταςκευϊν (IG BAU) πρόςφατα προειδοποίθςαν για επερχόμενθ 

κρίςθ ςτθ γ/αγορά κατοικιϊν, ηθτϊντασ για τθν αντιμετϊπιςι τθσ τθν υλοποίθςθ 

ενόσ τεράςτιου προγράμματοσ € 50 δισ για τθν ανζγερςθ νζων κοινωνικϊν 

κατοικιϊν, το οποίο κα πρζπει να χρθματοδοτθκεί τόςο από τθν Ομοςπονδιακι όςο 

και από τισ κρατιδιακζσ κυβερνιςεισ. 

Ζντονθ ανθςυχία για τθν πορεία υλοποίθςθσ των νζων καταςκευϊν και τθν κάλυψθ 

των διαρκϊσ αυξανόμενων ςτεγαςτικϊν αναγκϊν εκφράηει και ο Σφνδεςμοσ των 

εταιρειϊν εκμετάλλευςθσ ακινιτων (Bundesverband deutscher Wohnungs- und 

Immobilienunternehmen – GdW). Σφμφωνα με ζρευνα μεταξφ των μελϊν του, που 

δθμοςιεφκθκε τον τρζχοντα μινα, δεν κα υλοποιθκεί ςχεδόν το 1/3 (32%) των 

κατοικιϊν, που οι επιχειριςεισ του κλάδου είχαν προγραμματίςει να ανεγείρουν τθ 

διετία 2023–2024. Ωσ βαςικζσ αιτίεσ τθσ ακφρωςθσ των ςχεδίων τουσ, οι εταιρείεσ 

του κλάδου παρακζτουν: α) το αυξθμζνο κόςτοσ οικοδομικϊν υλικϊν και 

χρθματοδότθςθσ, β) το αυξθμζνο κόςτοσ πιςτωτικισ χρθματοδότθςθσ λόγω τθσ 

ανόδου των επιτοκίων γ) τθν ζλλειψθ αξιοπιςτίασ ςτθν κρατικι χρθματοδότθςθ. 

Η απόφαςθ των δφο μεγαλφτερων γερμανικϊν εταιρειϊν εκμετάλλευςθσ οικιςτικϊν 

ακινιτων,  Vonovia και LED, που ανακοινϊκθκαν τζλθ Ιανουαρίου 2023 και 

Νοεμβρίου 2022 αντίςτοιχα, ότι αναςτζλλουν τθν ανζγερςθ όλων των 

ςχεδιαηόμενων νζων οικοδομϊν τουσ για το 2023, επιβεβαιϊνει τθν κρίςθ, ςτθν 

οποία ζχει ιδθ ειςζλκει ο κλάδοσ των καταςκευϊν / ςτζγαςθσ. 
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Διάγπαμμα 6 

Οι μεγαλύηεπερ εηαιπείερ εκμεηάλλεςζηρ οικιζηικών ακινήηων (Wohnungsunternehmen) ζηη Γεπμανία  

(ζε απιθμό οικιζηικών μονάδων) 

 

Πηγή: Handelsblatt 

Σφμφωνα με μελζτθ του Ινςτιτοφτου Pestel (Ανόβερο) που δθμοςιεφκθκε αρχζσ 

τρζχοντοσ μθνόσ, καταγράφεται αυτιν τθ ςτιγμι ζλλειψθ 700.000 διαμεριςμάτων 

ςτθ Γερμανία. Η κατάςταςθ επιδεινϊνεται ωσ αποτζλεςμα τθσ ενίςχυςθσ του 

μεταναςτευτικοφ ρεφματοσ από τθν Ουκρανία. Σφμφωνα με το Ινςτιτοφτο Pestel, το 

ιςοηφγιο των μεταναςτευτικϊν ροϊν (ειςροϊν – εκροϊν) για το ζτοσ 2022 ζχει ωσ 

αποτζλεςμα αφξθςθ πλθκυςμοφ περίπου 1,5 εκατομμυρίου ανκρϊπων ςτθ 

Γερμανία.  

Για τθν απορρόφθςθ των μεταναςτϊν και τθν αντιμετϊπιςθ του ελλείμματοσ 

διακζςιμων κατοικιϊν, που το 2021-2022 διευρφνκθκε,4 εκτιμάται ότι απαιτείται θ 

ανζγερςθ 380.000 κατοικιϊν ετθςίωσ τθν επόμενθ 4ετία, αρικμόσ που ςυμβαδίηει 

με τισ προγραμματικζσ διακθρφξεισ τθσ Γ/Κυβζρνθςθσ [400.000 νζεσ οικιςτικζσ 

μονάδεσ ετθςίωσ, εκ των οποίων οι 100.000 κα είναι κοινωνικζσ κατοικίεσ]5. Είναι 

                                                           
4
 Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Destatis το 2021 καταςκευάςτθκαν 293.000 νζεσ κατοικίεσ, αρικμόσ που 
υπολείπεται του ςτόχου των 400.000 κατοικιϊν ετθςίων τθσ Γ/Κυβζρνθςθσ. Τα ςτοιχεία για το 
2022 δεν ζχουν δθμοςιευκεί, αλλά θ εκτίμθςθ όλων των παραγόντων τθσ αγοράσ είναι πωσ οι 
καταςκευζσ κα κινθκοφν χαμθλότερα από το 2021. 

5
 Τισ ανεξζλεγκτεσ διαςτάςεισ, που τείνει να λάβει το πρόβλθμα τθσ ςτζγαςθσ ςτθ Γερμανία, 
αποτυπϊνουν δθλϊςεισ ςτθ FAZ (29.01) τθσ γ/Υπουργοφ Καταςκευϊν, Κ. Geywitz (SPD), με τισ 
οποίεσ προχωρεί ςε νζα προσ τα άνω ανακεϊρθςθ των εκτιμϊμενων ςτεγαςτικϊν αναγκϊν ςτθ 
χϊρα. Ππωσ αναφζρει χαρακτθριςτικά, «ςτθν πραγματικότθτα, πικανότατα χρειαηόμαςτε ζωσ και 
500.000 με 600.000 διαμερίςματα το χρόνο λόγω τθσ αφξθςθσ των προςφφγων από τθν 
Ουκρανία». 
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χαρακτθριςτικό ότι, βάςει υπολογιςμϊν του Ινςτιτοφτου Pestel, με περιςςότερουσ 

από 1,6 εκ. νοικοκυριά ενοικιαςτϊν, το Βερολίνο ζχει μόνο 100.000 κοινωνικζσ 

κατοικίεσ. Σφμφωνα δε με το Σφνδεςμο Συλλόγων Κοινωνικϊν Κατοικιϊν 

(Verbändebündnis Soziales Wohnen), χωρίσ ςθμαντικζσ κρατικζσ επιδοτιςεισ δεν 

μποροφν να επιτευχκοφν οι ανωτζρω ςτόχοι. Ο Ρρόεδροσ του GdW, A. Gedaschko, 

κεωρεί, από τθν πλευρά του, ανζφικτουσ τουσ ωσ άνω ςτόχουσ και εκτιμά ότι, για τα 

επόμενα χρόνια, κα ανεγείρονται 200.000 νζεσ κατοικίεσ ετθςίωσ. Μάλιςτα, είναι 

ιδιαίτερα επικριτικόσ απζναντι ςτθ Γ. Κυβζρνθςθσ, υποςτθρίηοντασ ότι «μια 

αλυςίδα ιςτορικά αρνθτικϊν ςυγκυριϊν ςτον κλάδο των οικοδομϊν και κραυγαλζα 

λάκθ τθσ Κυβζρνθςθσ προκαλοφν αυτιν τθ ςτιγμι τθ δραματικι κατάρρευςθ τθσ 

καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ οικονομικά προςιτϊν κατοικιϊν». 

Από τθν  άλλθ πλευρά, θ Empirica εκφράηει τθν απόλυτθ αντίκεςι τθσ ςε μια 

επιδοματικι πολιτικι. «Οι επιδοτιςεισ κα καταςτιςουν τισ νζεσ κατοικίεσ ακόμθ πιο 

απρόςιτεσ», ςφμφωνα με τουσ αναλυτζσ τθσ Empirica. Ο εμπειρογνϊμονασ ςε 

κζματα ακινιτων, M. Voigtländer του γ/Οικονομικοφ Ινςτιτοφτου (Institut der 

deutschen Wirtschaft - IW) με ζδρα τθν Κολωνία, το οποίο ςυνδζεται με τθν πλευρά 

των εργοδοτϊν, αντιτίκεται επίςθσ ςτθν αφξθςθ των κρατικϊν επιδοτιςεων. Οι 

οικονομολόγοι φοβοφνται ότι θ διοχζτευςθ κρατικοφ χριματοσ ςε μια αγορά, με τθ 

δυςτοκία που αυτιν τθ ςτιγμι τθ χαρακτθρίηει, κα ςυνιςτοφςε αδιζξοδθ πολιτικι. Ο 

κ. Braun, από τθν πλευρά του, ηθτά δομικζσ μεταρρυκμιςτικζσ κινιςεισ – αφξθςθ 

τθσ οικοδομιςιμθσ γθσ, ανακεϊρθςθ τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ και 

ψθφιοποίθςθ των αρμοδίων αρχϊν – κακϊσ, με τα τωρινά δεδομζνα «θ ανζγερςθ 

‘οικονομικϊν’ κατοικιϊν είναι αδφνατθ ςτθ Γερμανία». 

Ράντωσ, οι αναλυτζσ εκτιμοφν ότι ζνα από τα μζτρα που κα τονϊςει τθν 

αςκμαίνουςα αγορά ακινιτων και τον καταςκευαςτικό κλάδο είναι θ αφξθςθ του 

ςτακεροφ ςυντελεςτι (φορολογικισ) απόςβεςθσ για τθν καταςκευι νζων 

οικιςτικϊν ςυγκροτθμάτων (που προορίηονται, κυρίωσ, προσ ενοικίαςθ) από 2% ςε 

3% τθν 1θ Ιανουαρίου 2023. Ρρόκειται για μζτρο, που εντάχκθκε ςτισ ρυκμίςεισ του 

τελευταίου φορολογικοφ νόμου, τον οποίον ενζκριναν τα δφο γ/νομοκετικά 

ςϊματα τον Δεκζμβριο 2022. 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

Στο αυξθμζνο ενδιαφζρον των Γερμανϊν για τθν ελλθνικι αγορά ακινιτων ζχουν 

αναφερκεί πρόςφατα δθμοςιεφματα του γ/τφπου. Η χϊρα μασ δεν προςελκφει 

μόνο παρακεριςτζσ και ςυνταξιοφχουσ από το εξωτερικό, αλλά, λόγω του ότι οι 

τιμζσ των ακινιτων ςτθν Ελλάδα παραμζνουν χαμθλότερεσ και ωσ εκ τοφτου 

κεωροφνται πιο ελκυςτικζσ ςυγκριτικά με άλλεσ μεςογειακζσ χϊρεσ (Ιταλία, Γαλλία, 

Ιςπανία), αρκετοί Γερμανοί αντιμετωπίηουν τθν αγορά μιασ κατοικίασ ςτθ χϊρα μασ 

ωσ καλι μελλοντικι επζνδυςθ. 
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Σφμφωνα με τον διευκφνοντα ςφμβουλο του ελλθνικοφ παραρτιματοσ τθσ μεγάλθσ 

γ/μεςιτικισ εταιρείασ Engel & Völkers, Γ. Ρετρά, θ αγορά ακινιτων αναπτφςςεται 

πολφ δυναμικά ςτθν Ελλάδα, ενϊ το 80-85% των αγορϊν πολυτελϊν 

παρακεριςτικϊν κατοικιϊν προζρχεται από το εξωτερικό και, κυρίωσ, από Γερμανία, 

Αυςτρία και Ελβετία. Ο κ. Μ. Χριςτοδοφλου, υπεφκυνοσ τθσ γερμανικισ 

πλατφόρμασ Ferimmo.de που φιλοξενεί αποκλειςτικά ελλθνικά ακίνθτα, εκτιμά ότι 

το κόςτοσ για ακίνθτα 120 τ.μ. ςτθν Ελλάδα, τα οποία είναι τα πιο περιηιτθτα, 

κυμαίνεται μεταξφ € 250 – 450.000. Σφμφωνα με τον κ. Χριςτοδοφλου, τισ εν λόγω 

αγορζσ από το εξωτερικό ζχουν διευκολφνει οι διευρυμζνεσ δυνατότθτεσ 

χρθματοδότθςθσ μζςω ελλθνικϊν τραπεηϊν, κακϊσ πλζον είναι δυνατι θ λιψθ 

ςτεγαςτικοφ δανείου με υποκικθ και από μθ μονίμουσ κατοίκουσ Ελλάδοσ. 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΤτΕ, όπωσ αυτά αναπαράγονται ςε δθμοςίευμα τθσ ε/φ 

Handelsblatt, το α’ εξάμθνο 2022 οι ΑΞΕ ςτα ελλθνικά ακίνθτα αυξικθκαν κατά 61% 

και διαμορφϊκθκαν ςτα € 788 εκ. Ειδικοί τθσ αγοράσ εκτιμοφν ότι για το ςφνολο 

του ζτουσ κα ειςρεφςουν € 1,7 δισ, καταρρίπτοντασ το ρεκόρ του 2019 (€ 1,45 δισ). 

Ππωσ, όμωσ, επιςθμαίνεται ςτο εν λόγω δθμοςίευμα, μετά το τζλοσ του 2024 

πικανϊσ τα δεδομζνα αυτά να αλλάξουν, κακϊσ αναμζνεται να υπάρξουν 

ςθμαντικζσ αυξιςεισ τιμϊν μετά τθ κζςθ ςε εφαρμογι από τθν Ελλάδα του 

αυξθμζνου ΦΡΑ 24% για τθν αγορά νζων ακινιτων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

φνδεςμοι – Φορείσ – Ηλ. πλατφόρμεσ 

 H γ/Ζνωςθ Συμβοφλων Ακινιτων, μεςιτϊν και διαχειριςτικϊν εταιρειϊν με 

τθν επωνυμία «Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der 

Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen e. V. », και τον 

διακριτικό τίτλο ‘IVD’, είναι ζνασ μεγάλοσ ςφνδεςμοσ, ο οποίοσ εκπροςωπεί 

ςε ομοςπονδιακό επίπεδο τα ςυμφζροντα των 6.000 μελϊν του (μεταξφ 

αυτϊν και μεγάλων μεςιτικϊν γραφείων τθσ χϊρασ), τα οποία 

δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο ςτζγαςθσ και ακινιτων. Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ παρακαλοφμε περιθγθκείτε ςτθν αγγλικι ζκδοςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ τουσ: https://ivd.net/kontakt/. 

 Η μεγαλφτερθ διαδικτυακι πφλθ ακινιτων ςτθ Γερμανία είναι θ 

immobilienscout24, θ οποία ζχει προςκζςει ιςτοςελίδα εςτιαςμζνθ ςτθν 

αγορά ακινιτων ςτθν Ελλάδα με ςχετικι μθχανι αναηιτθςθσ: 

https://www.immobilienscout24.de/auslandsimmobilien/europa/griechenlan

d.html. Αντίςτοιχθ μθχανι αναηιτθςθσ για ακίνθτα ςτθν Ελλάδα ζχει θ 

επίςθσ δθμοφιλισ ιςτοςελίδα ακινιτων immowelt: 

https://www.immowelt.de/ausland/griechenland.  Στθν αγορά ακινιτων του 

εξωτερικοφ εςτιάηει και θ ιςτοςελίδα https://www.immozentral.com/.  

 Η ελλθνικϊν ςυμφερόντων, γερμανικι εταιρεία με τθν επωνυμία Ferimmo 

(www.ferimmo.de), παρζχει μζςω ςχετικισ διαδικτυακισ πλατφόρμασ 

πλθροφόρθςθ για τουριςτικά ακίνθτα ςτθν Ελλάδα, τα οποία απευκφνονται 

ςε γερμανόφωνεσ αγορζσ. 

 H ιςτοςελίδα του γερμανικοφ, εξειδικευμζνου ςτον κλάδο ακινιτων 

περιοδικοφ Bellevue, παρζχει κατάλογο με μεςίτεσ ακινιτων 

δραςτθριοποιοφμενων ςτθ Γερμανία, διακζςιμο ςτον ακόλουκο ιςτότοπο: 

www.bellevue.de. 
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Κάλυψθ κόςτουσ κζρμανςθσ / θλ. ρεφματοσ κατοικιϊν και επιχειριςεων το 2023 

ΟΙ ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΙΞΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Φ/Α - 

ΕΥΜΑΤΟΣ («φρζνο» ςτθν τιμι φ/α και θλ. ρεφματοσ)6 

 Σε ό,τι αφορά τουσ οικιακοφσ καταναλωτζσ και τισ επιχειριςεισ με ετιςια 
κατανάλωςθ ζωσ 1500 MWh, το Γερμανικό Κράτοσ κα εγγυθκεί τθν τιμι των 12 
cent/kW για το 80% τθσ αντίςτοιχθσ περυςινισ κατανάλωςθσ φ/α από αρχζσ 
Μαρτίου 2023 (με αναδρομικι ιςχφ από 01.01.2023) ζωσ τζλθ Απριλίου 2024. Το 
όφελοσ για τα νοικοκυριά είναι προφανζσ, αν λθφκεί υπόψθ ότι θ μζςθ λιανικι 
τιμι του φ/α τον Οκτϊβριο τ.ζ. ιταν περίπου 19 cent/kW. 

 Για τουσ πελάτεσ τθλεκζρμανςθσ (Fernwärme) το Γ/Κράτοσ εγγυάται τθν τιμι των 
9,5 cent/kW και πάλι για το 80% τθσ κατανάλωςθσ και για τθν ωσ άνω περίοδο. 

 Οι οικιακοί καταναλωτζσ / μικρζσ επιχειριςεισ κα λάβουν επίςθσ ζωσ τισ 20.12 τ.ζ. 
εφάπαξ ενίςχυςθ / ζκπτωςθ κατανάλωςθσ για τθν ζωσ τότε κατανάλωςι τουσ (φ/α 
ι τθλεκζρμανςθσ). Η εν λόγω ενίςχυςθ κα αντιςτοιχεί χονδρικά ςτο 1/12 τθσ 
ετιςιασ κατανάλωςθσ. 

 Για τισ μεγάλεσ βιομθχανίεσ (με ετιςια κατανάλωςθ άνω των 1500 MWh) το 
Γερμανικό Κράτοσ εγγυάται τθν τιμι των 7 cent/kW αλλά για το 70% τθσ 
κατανάλωςθσ. Για τισ τελευταίεσ το μζτρο κα ιςχφςει από 1θ Ιανουαρίου 2023 ζωσ 
τζλθ Απριλίου 2024. Μεταξφ άλλων, οι εταιρείεσ που κα επωφελθκοφν από το ωσ 
άνω μζτρο κα πρζπει να διατθριςουν τισ εγκαταςτάςεισ τουσ ςτθ Γερμανία, κακϊσ 
και το 90% του εργατικοφ τουσ δυναμικοφ για όςο διάςτθμα επιδοτοφνται.  

 Οι ωσ άνω μεγάλεσ επιχειριςεισ δεν λαμβάνουν τθν εφάπαξ ενίςχυςθ του 
Δεκεμβρίου 2022, που εδόκθ ςτουσ οικιακοφσ καταναλωτζσ. 

 Το αντίςτοιχο μζτρο για εφαρμογι πλαφόν ςτθν τιμι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ *ςτα 
40 cent/kW και για το 80% τθσ αντίςτοιχθσ περυςινισ κατανάλωςθσ, ςε ό,τι αφορά 
τα νοικοκυριά, και ςτα 13 cent/kW, αλλά για το 70% τθσ περυςινισ κατανάλωςθσ 
ςε ό,τι αφορά τισ επιχειριςεισ+ τίκεται ςε εφαρμογι από 1θ Ιανουαρίου 2023 τόςο 
για επιχειριςεισ όςο και για νοικοκυριά. 

 

 

 

                                                           
6
 Οι εγγυθμζνεσ τιμζσ για επιχειριςεισ / νοικοκυριά, που καταναλϊνουν φ/α, θλ. ρεφμα ι κάνουν 

χριςθ τθλεκζρμανςθσ (Fernwärme) κα ιςχφςουν ζωσ τα τζλθ Απριλίου 2024. 
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Φορολογία ακινιτων 

1.Φόροσ Ιδιοκτθςίασ: Πλοι οι ιδιοκτιτεσ ακινιτων υποχρεοφνται ςτθν καταβολι Φόρου 

Ιδιοκτθςίασ (Grundsteuer). Ο φόροσ ακινιτου ςυνιςτά φόρο τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που 

ςτόχο ζχει τθν χρθματοδότθςθ υποδομϊν (ςχολείων, δρόμων κλπ). Είναι ετιςιοσ φόροσ, ο 

οποίοσ καταβάλλεται ανά τρίμθνο. Τα ακίνθτα διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

Ακίνθτα τφπου «Α», όταν πρόκειται για αγροτικι ι δαςικι χριςθ  

Ακίνθτα τφπου «Β», εάν πρόκειται για ακίνθτα επί των οποίων δφναται να ανεγερκοφν 

κτίρια (υπερδομζσ) ι υφίςτανται ιδθ καταςκευζσ. 

Το φψοσ του αναλογοφντοσ φόρου υπολογίηεται βάςει 3 ςτοιχείων: 

- Ενιαία Τιμι Ακινιτου (Einheitswert) 

Κακορίηεται από τισ Φορολογικζσ Αρχζσ βάςει του Γερμανικοφ Κϊδικα Εκτίμθςθσ Ακινιτων 

(Bewertungsgesetz). Για τον υπολογιςμό τθσ ενιαίασ τιμισ ςτθν δυτικι και ανατολικι 

Γερμανία λαμβάνονται υπ’ όψιν οι αξίεσ των ακινιτων κατά τα ζτθ 1964 και 1935 

αντίςτοιχα7. 

- Φορολογικό ςυντελεςτι (Steuermesszahl) 

Ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ είναι ενιαίοσ ςε όλθ τθν επικράτεια.8 Εξαρτάται από τον τφπο 

του ακινιτου. Ανζρχεται ςε: 

2,6‰ για μονοκατοικίεσ ζωσ τα €38.346,89 τθσ ενιαίασ τιμισ και 3,5‰ για το υπόλοιπο. 

3,1‰ για διπλοκατοικίεσ και 

3,5‰ για τα λοιπά ακίνθτα και 

6‰ για ακίνθτα/αγροτεμάχια αγροτικισ και δαςοκομικισ χριςθσ 
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Η διαφορετικι εξζλιξθ των τιμϊν των ακινιτων από τότε μζχρι ςιμερα ζχει ωσ αποτζλεςμα ςε 
πολλζσ περιπτϊςεισ τθν άνιςθ φορολογικι μεταχείριςθ ακινιτων ςε βακμό που, ςφμφωνα με 
το Ομοςπονδιακό Συνταγματικό Δικαςτιριο (Απρίλιοσ 2018), δεν ςυνάδει πλζον με τθν ίδια τθν 
νομιμοποιθτικι βάςθ του φόρου ιδιοκτθςίασ. Κατόπιν τοφτου, θ γερμανικι κυβζρνθςθ ψιφιςε 
νζο νόμο, ο οποίοσ κα ιςχφςει από 1.1.2025.Ο υπολογιςμόσ του φόρου κα προκφπτει και πάλι 
ςε τρία βιματα:  
1

ο
 Βιμα: Υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του ακινιτου βάςει τθσ επιφάνειασ, τθσ αντικειμενικισ τιμισ 

του τετραγωνικοφ (Bodenrichtwert) (βλ. https://www.bodenrichtwerte-
boris.de/borisde/?lang=de) και τθσ τοπικά ιςχφουςασ μζςθσ ςτατιςτικισ τιμισ του κακαροφ 
ενοικίου για κατοικία εξαιρουμζνου του κόςτουσ θλεκτριςμοφ/κζρμανςθσ (Nettokaltmiete). Ο 
υπολογιςμόσ τθσ τιμισ ςτα επαγγελματικά ακίνθτα επίςθσ απλοποιείται και δεν λαμβάνεται υπ’ 
όψιν θ ςτατιςτικι τιμι του ενοικίου. Στα αγροτικά τεμάχια παραμζνει το κριτιριο τθσ απόδοςθσ 
για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ του ακινιτου.   
2

ο
 Βιμα: Αντιςτάκμιςθ ενδεχόμενθσ αφξθςθσ τθσ τιμισ του ακινιτου ςε ςχζςθ με τισ από 1964 

και 1935 ιςχφουςεσ τιμζσ μζςω τθσ μείωςθσ κατά 1/10 του ιςχφοντοσ ςυντελεςτι. 
3

ο
 Βιμα:  Αναπροςαρμογι των δθμοτικϊν ςυντελεςτϊν προσ ςυγκράτθςθ τυχόν υπερβολικισ 

ανόδου των δθμοτικϊν εςόδων ςυνολικά. Οι αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αποκτοφν με βάςθ 
το νζο νόμο επίςθσ τθν δυνατότθτα να επιβάλλουν μεγαλφτερουσ δθμοτικοφσ ςυντελεςτζσ 
(GrundsteuerC) ωσ κίνθτρο για τθν οικοδόμθςθ οικοπζδων.  

8
 Για τα «νζα ομοςπονδιακά κράτθ» *που ενςωματϊκθκαν ςτθν ενιαία πλζον Γερμανία το 1990+ – 
και με εξαίρεςθ τισ γεωργικζσ και δαςικζσ εκμεταλλεφςεισ (ακίνθτα τφπου «Α») - ςυνεχίηουν να 
ιςχφουν υψθλότεροι ςυντελεςτζσ (από 5 ‰ ζωσ 10 ‰) ζωσ το 2024 με βάςθ τισ παλιζσ τιμζσ 
του 1935. 

https://www.bodenrichtwerte-boris.de/borisde/?lang=de
https://www.bodenrichtwerte-boris.de/borisde/?lang=de
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- Δθμοτικόσ ςυντελεςτισ (Hebesatz). 

Κακορίηεται αυτόνομα από κάκε Διμο. Ο ςυντελεςτισ δφναται να διαφζρει μεταξφ 

ακινιτων τφπου «Α» και «Β», ςυνικωσ όμωσ για τα τφπου «Β» είναι υψθλότεροσ. Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Hebesaetze.html.  

 

2. Φόροσ Μεταβίβαςθσ Ακινιτου: Η απόκτθςθ ι μεταβίβαςθ ακινιτου ςτθν Γερμανία 

φορολογείται, εφόςον θ αξία ςυναλλαγισ υπερβαίνει τα €2.500, ενϊ οι φορολογικοί 

ςυντελεςτζσ κυμαίνονται, ανάλογα με το Ομοςπονδιακό Κρατίδιο, μεταξφ 3,5% και 6,5%. Ο 

Φόροσ Μεταβίβαςθσ (Grunderwerbsteuer) καταβάλλεται άπαξ και, κατά κανόνα, από τον 

αγοραςτι. 

Φορολογικοί ςυντελεςτζσ μεταβίβαςθσ ακινιτων, ανά Ομοςπονδιακό Κρατίδιο 

Βαυαρία, Σαξονία 3,5% 

Αμβοφργο 4,5% 

Βάτθ-Βυρτεμβζργθ, Βρζμθ, Κάτω Σαξονία, θνανία-Ραλατινάτο, 
Σαξονία-Άνχαλτ 

5,0% 

Βερολίνο, Ζςςθ, Μεκλεμβοφργο-Δυτικι Ρομερανία 6,0% 

Βραδεμγοφργο, Βόρεια θνανία-Βεςτφαλία, Σααρλάνδθ, Σλζςβιχ-
Χόλςταϊν, Θουριγγία 

6,5% 

 

Αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτον Επιχειρθματικό Οδθγό, που ζχει 

ςυντάξει το Γραφείο μασ και είναι ανθρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ ςτθ διαδικτυακι πφλθ 

AGORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Hebesaetze.html
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/81711
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Πρόςφατεσ μεταβολζσ ςτθ ςχετικι με τα ακίνθτα νομοκεςία9 

 Νζα ενεργειακά πρότυπα για τα νεόδμθτα κτίρια: Τθν 1θ Ιανουαρίου 2023 

τίκεται ςε ιςχφ ο νόμοσ για τθν ενζργεια των κτιρίων (GebäudeEnergieGesetz 

- GEG 2023), ο οποίοσ κζτει υψθλότερεσ ενεργειακζσ απαιτιςεισ για τισ νζεσ 

καταςκευζσ. Αυτό ςθμαίνει ότι όλα τα νζα κτίρια πρζπει να πλθροφν το 

πρότυπο EH55 αντί του προθγουμζνωσ ιςχφοντοσ προτφπου EH75. Στο εγγφσ 

μζλλον αναμζνεται περαιτζρω τροποποίθςθ του GEG 2023 προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ επίτευξθσ του «ςτόχου του 65%», ςφμφωνα με τον οποίο 

κάκε νζο ςφςτθμα κζρμανςθσ, που εγκακίςταται, πρζπει να λειτουργεί με 

τουλάχιςτον 65% ανανεϊςιμθ ενζργεια από το 2024.  

 Κρατικι χρθματοδότθςθ για τθν ανακαίνιςθ κατοικιϊν, ϊςτε να καταςτοφν 

ενεργειακά αποδοτικζσ: Από τισ 28 Ιουλίου 2022 τζκθκαν ςε ιςχφ οι νζοι 

όροι χρθματοδότθςθσ για αιτιςεισ πλιρουσ ανακαίνιςθσ ςτθν κρατικι 

Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ (KfW). Στόχοσ του αρμοδίου γ/Υπουργείου 

Οικονομίασ και Ρροςταςίασ του Κλίματοσ είναι να καταςτιςεισ τισ ςχετικζσ 

διαδικαςίεσ «απλοφςτερεσ, ςαφζςτερεσ, πιο αξιόπιςτεσ και 

προςανατολιςμζνεσ προσ το μζγιςτο αποτζλεςμα για τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ και τθν προςταςία του κλίματοσ». Στόχοσ είναι να αξιοποιθκεί ο 

μεγαλφτεροσ δυνατόσ όγκοσ επενδφςεων με τα διακζςιμα κρατικά κεφάλαια 

και να διαςφαλιςτεί ότι όςο το δυνατόν περιςςότεροι αιτοφντεσ κα 

ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα. Για να επιτευχκεί αυτό, θ χρθματοδότθςθ 

που χορθγείται από το Ταμείο για το Κλίμα και τον Μεταςχθματιςμό (KTF) 

ζχει αυξθκεί ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια. Ραράλλθλα, κα μειωκοφν 

ελαφρϊσ τα ποςοςτά επιδότθςθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ πλιρουσ ανακαίνιςθσ, 

ενόψει του μεταβαλλόμενου επιτοκιακοφ περιβάλλοντοσ, κα χορθγθκοφν 

χαμθλότοκα δάνεια και επιχορθγιςεισ αποπλθρωμισ.  

 Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν θλ. διεφκυνςθ: 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/07/202

20726-bundeswirtschaftsministerium-legt-reform-der-

gebaeudefoerderung-vor.html. 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμβουλεφονται και τθν ιςτοςελίδα 

τθσ KfW: https://www.co2online.de/foerdermittel/kfw-foerderung/ 

 Φορολογία φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων: Απλοποιείται θ φορολόγθςθ των 

μικρϊν φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων μζγιςτθσ ιςχφοσ 30 kW. Η βαςικότερθ 

ρφκμιςθ αφορά ςτθ κζςπιςθ αφορολόγθτου για τα ζςοδα από τθ λειτουργία 

φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςε μονοκατοικίεσ ι επαγγελματικά ακίνθτα κα 

είναι αφορολόγθτα ςτο μζλλον. 

 Ρρόςκετθ επιβάρυνςθ κατά τισ διαδικαςίεσ κλθρονομιάσ και δωρεάσ: Η 

κλθρονομιά ακίνθτθσ περιουςίασ επιβαρφνεται περιςςότερο φορολογικά το 
                                                           

9
 Σφμφωνα με ςχετικι ανάρτθςθ του IVD και πλθροφορίεσ από τθν ιςτοςελίδα του γ/Υπουργείου 
Οικονομίασ. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/07/20220726-bundeswirtschaftsministerium-legt-reform-der-gebaeudefoerderung-vor.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/07/20220726-bundeswirtschaftsministerium-legt-reform-der-gebaeudefoerderung-vor.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/07/20220726-bundeswirtschaftsministerium-legt-reform-der-gebaeudefoerderung-vor.html
https://ivd.net/2022/12/was-aendert-sich-2023-fuer-wohneigentuemer-vermieter-und-bauherren/
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2023. Αυτό προκφπτει από το φορολογικό νόμο του 2022 (JStG 2022), ο 

οποίοσ άλλαξε τθ βάςθ υπολογιςμοφ για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ των 

κλθρονομοφμενων ακινιτων. 

 Ρροκεςμία υποβολισ δθλϊςεων φορολογίασ ακινιτων: Η προκεςμία για τθν 

υποβολι τθσ ψθφιακισ διλωςθσ φόρου ακινιτων από όλουσ τουσ 

ιδιοκτιτεσ ακινιτων ςτθ Γερμανία είναι θ 31θ Ιανουαρίου 2023. Αυτό 

προκφπτει κατόπιν παράταςθσ τθσ αρχικϊσ οριςκείςθσ προκεςμίασ τθσ 31θσ 

Οκτωβρίου 2023. 

 Στακερόσ ςυντελεςτισ (φορολογικισ) απόςβεςθσ κτιρίων (AfA-Satz): Ο 

ςτακερόσ ςυντελεςτισ απόςβεςθσ για τθν καταςκευι νζων οικιςτικϊν 

ςυγκροτθμάτων (που προορίηονται, κυρίωσ, προσ ενοικίαςθ) αυξάνεται από 

2% ςε 3% τθν 1θ Ιανουαρίου 2023 (ρφκμιςθ που εντάχκθκε ςτο φορολογικό 

νόμο του Δεκεμβρίου 2022). 


