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• Σταθεροποίηση στην αγορά γραφείων
Στα επίπεδα του 2015 κινούνται
και φέτος οι μισθώσεις χώρων στην
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στην αγορά γραφείων
Σταθεροποίηση
στην Αθήνα
οι
κινούνται και
Στα επίπεδα του
2015

φέτος

μισθώσεις χώρων

μερίδιο των νέων ενοικιάσεων
γραφείων Ταυτόχρονα
και περισσότερε5
ανακαινίσει KaOcos επιχειρείται
καλύτερη αξιοποίηση του
αποθέματοε γραφειακών

Του ΝΙΚΟΥ Χ ΡΟΥΓΑΝΟΓΛΟΥ

καταγράφονται

Μισθώσεις γραφείων ouvoXiicns
επιφάνειαβ ins τάξεωε των 70.000
τ.μ αναμένεται να καταγραφούν
tws το τέλθ5 του έτουε στην αγορά
xns AOlivas ενώ μέχρι σήμερα
έχουν καταγραφεί μετακινήσει
εταιρειών που αφορούσαν 45.000
τ.μ γραφειακών χώρων
Πρόκειται για μεγέθη που σε
μεγάλο βαθμό είχαν καταγραφεί
και κατά το 2015 καταδεικνύον
xas τη σταθεροποιητική πορεία
που καταγράφει η αγορά γραφείων

το τελευταίο διάστημα Σύμφωνα
με στοιχεία xns εταιρείαε
napoxâs υπηρεσιών Cushman
Wakefield-Proprius οι χρήστεΞ
που έχουν μετακινηθεί cpéTOS σε
νέα γραφεία είναι Kupicos φαρ
μακευτικέε εταιρείε3 σύμβουλοι
επιχειρήσεων και εταιρείε5 τε
χνολογία5
Onojs αναφέρει στην Κ η κ
Νίκη Σύμπουρα διευθύνουσα
σύμβουλοε xns εταιρεία5 το θετικό
συμπέρασμα είναι ότι μέροε
των μετακινήσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί φέτο έγιναν
για λόγουε επέκταση δραστηριοτήτων
Ασφαλώε η πλειονότητα
των νέων μισθώσεων εξα¬

υφιστάμενου

χώρων

Τιμές ενοικίασης
Οσον αφορά x\s x\yiis ενοικίασα
αυτέ5 παραμένουν σχετικά
σταθερέ5 με διαφοροποιήσει
που πηγάζουν από την εκάστοτε
προσφορά και ζήτηση στην επι
μέρου3 αγορά Σύμφωνα με την
κ Σύμπουρα οι τιμέ5 ενοικίασα

κτιρίων γραφείων σύγχρονων
προδιαγραφών στΐ5 κύριε5 αγο
pés xns πρωτεύουσα3 ξεκινούν
από περίπου 9 ευρώ/τ.μ μηνιαίωε
ενώ μπορεί να ανέλθουν écos τα
20 ευρώ/τ.μ σε περιπτώσει
σύγχρονων

κτιρίων που βρίσκονται
Η

σε σημεία υψηλήε προβολήε κυ
picùs στο κέντρο ms AOnvas και

λεωφόρος Κηφισίας απορροφάει εκ νέου το μεγαλύτερο μερίδιο των νέων ενοικιάσεων γραφείων

κολουθεί να αφορά μετεγκατάσταση
με στόχο τη μείωση των
δαπανών Ωστόσο το γεγονόε
ότι κάποιε5 έστω εξ αυτών γίνονται
γιατί έχουν αυξηθεί οι στε
γαστικέ ανάγκε των επιχειρήσεων
είναι ιδιαίτερα θετικό μήνυμα
για τη μελλοντική πορεία

xns ζήτησα στην αγορά γραφείων
δεδομένου ότι είναι η πρώτη
φορά που παρατηρείται η τάση
αυτή κατά την περίοδο xns οι

κονομικήε Kpians
Σύμφωνα με τα στοιχεία xns
Cushman Wakefield-Proprius
ενώ κατά την αρχή του èxous οι

μετακινήσει αφορούσαν όλε
x\s βασικέ5 ayopés γραφείων
Κέντρο Σύνταγμα Λ Kncpiaias

Λ Συγγρού Λ Βουλιαγμένα
κτλ κατά τη διάρκεια του
τριμήνου φαίνεται neos
η αγορά xns Λεωφόρου Knqnaias
απορροφά εκ νέου το μεγαλύτερο
τελευταίου

δη πέριξ ms πλατεία5 Συντάγ
ματο5 Πάντω5 σε γεντκέ3 γραμ

iis οι τιμέ5 ενοικίαση5 γραφειακών

χώρων υψηλών ποιοτικών
προδιαγραφών κινούνται πέριξ
των 11-12 ευρώ/τ.μ κατά μέσον
όρο σε μηνιαία βάση τονίζει η
κ Σύμπουρα

