ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα συνοδεύετε από τις υπηρεσίες µας που θα βοηθήσουν τον
υποψήφιο αγοραστή να επιλέξει σωστά, να έχει βοήθεια σε όλα τα γραφειοκρατικά θέµατα της
συναλλαγής και να γνωρίζει όλες τις δεσµεύσεις και προοπτικές που έχει το κάθε ακίνητο.
1) Αγορά Ακινήτου
Από τη στιγµή που αποφασίσετε ότι σας ενδιαφέρει η απόκτηση κάποιου ακινήτου στην Ελλάδα,
τα υπόλοιπα είναι υπόθεση του γραφείου µας. Έτσι αναλαµβάνουµε να τακτοποιήσουµε τις
λεπτοµέρειες της επίσκεψής σας στα προς πώληση ακίνητα που γίνεται µε δικό µας όχηµα, σε
χρόνο αυστηρά προκαθορισµένο µετά από συνεννόηση µαζί σας. Πολύγλωσσο προσωπικό
(Αγγλικά – Ρωσικά – Γερµανικά) θα σας εξηγήσει αναλυτικά ότι σχετίζεται µε τα ακίνητα που
επιλέγετε να επισκεφθείτε και στη συνέχεια θα σας οδηγήσει σε αυτά. Για ακίνητα που βρίσκονται
σε απόσταση έως 100 χιλιόµετρα από την Αθήνα δεν υπάρχει καµιά οικονοµική επιβάρυνση.
Πέραν των 100 χιλ. υπάρχει χρέωση, 0,35€/χλµ. συν τις χρεώσεις των διοδίων και τις
διανυκτερεύσεις (όπου είναι απαραίτητες) για τον συνοδό σας. Επίσης, όπου υπάρχουν
ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά εισιτήρια για τον σύνοδο σας επίσης το κόστος το αναλαµβάνετε εσείς.
Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου από την εταιρεία µας οι παραπάνω χρεώσεις επιστρέφονται.
Της επισκέψεώς σας προηγείται η υπογραφή εντολής υπόδειξης ακινήτου (χωρίς επιβάρυνσή),
όπου µε σαφήνεια καθορίζονται οι λεπτοµέρειες των υποχρεώσεων του γραφείου µας και της
αµοιβής µας, σε περίπτωση που αποφασίσετε να προχωρήσετε σε αγορά.
Σε περίπτωση που βρείτε το ακίνητο που θα αγοράσετε, µπορούµε να σας συστήσουµε εάν το
επιθυµητέ έµπειρους δικηγόρους και συµβολαιογράφους οµιλούντες την µητρική σας γλώσσα για
την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση σας κατά την συναλλαγή.
2) Έκδοση αδείας διαµονής για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής ενώσεως.
Η εταιρεία µας φροντίζει όλες τις διαδικασίες για την έκδοση αδείας διαµονής στην Ελλάδα µέσω
της απόκτησης ακινήτου.
Με την απόκτηση κατοικίας άνω των 250.000€ στην Ελλάδα µπορείτε να αποκτήσετε άδεια
µόνιµης διαµονής πέντε ετών, η όποια ανανεώνετε κάθε πέντε έτη εφόσον διατηρείτε η ιδιοκτησία.
Με την εν λόγω άδεια µπορείτε να διαµένετε και εντός των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τρεις µήνες σε περίοδο έξι µηνών. Η άδεια ισχύει για όλη την οικογένεια του αγοραστή. Άδεια
διαµονής επίσης δίνεται και µε επένδυση στην Ελλάδα ή µακροχρόνια µίσθωση.
3) Κατασκευή βίλλας
Αποκτήστε ξεχωριστή βίλλα στην Ελλάδα όπως και όπου ακριβώς τη θέλετε.
Η δραστηριότητα της εταιρεία µας GENECON DEVELΟPMENT (www.genecongreece.com) είναι
οι κατασκευές συγκροτηµάτων εξοχικών κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων κτλ. Οι
περισσότεροι αγοραστές πολυτελών κατοικιών επιλέγουν την αγορά από τα σχέδια, κάτι που
προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήµατα, όπως: επιλογή περιοχής- οικοπέδων, προσαρµογή
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού σύµφωνα µε την επιθυµία τους, επιλογές υλικών και τέλος, την
απόκτηση µίας µοναδικής βίλλας.
Η επιλογή οικοπέδου σε όλη την Ελλάδα γίνεται µέσω της πρωτοποριακής φόρµας Personal Land
Finder. Έµπειροι αρχιτέκτονες θα σας καθοδηγήσουν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό λαµβάνοντας
υπ' όψιν τις προσωπικές σας επιλογές. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασµού, η µελλοντική
κατοικία σας παραδίδεται σε 3D εικόνες (εσωτερικές και εξωτερικές) για να έχετε τη δυνατότητα

περαιτέρω αλλαγών –βελτιώσεων αλλά και ξεκάθαρης εικόνας της κατασκευής. ∆είτε
προτάσεις: Personal Land Finder
Όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η κατασκευή αναλαµβάνονται υπεύθυνα από την εταιρία
µας. ∆εσµευόµαστε για τον βιώσιµο και περιβαλλοντικά φιλικό σχεδιασµό, όπως και για τις
αξεπέραστες µεθόδους κατασκευής.
4) Ανακαίνιση κατοικίας η ξενοδοχείου
Βρίσκοντας µεταχειρισµένο ή ηµιτελές ακίνητο από την GREECE ESTATES έχετε την δυνατότητα
να συνεργαστείτε µε την GENECON DEVELΟPMENT (www.genecongreece.com) που ανήκει
στην ίδια ιδιοκτησία. Εκεί χάρη στα έµπειρα στελέχη της όχι µόνο θα βρείτε τον βέλτιστο τρόπο
αξιοποίησης του ακινήτου σας αλλά και θα διευθετηθούν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η
κατασκευή.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της GENECON DEVELΟPMENT
(www.genecongreece.com)
5) ∆ιαχείριση ακινήτων και ξενοδοχείων
Η GREECE ESTATES διαθέτει ολοκληρωµένο τµήµα διαχειρίσεως ακινήτων που αναλαµβάνει την
συντήρηση, την καθαριότητα, την πληρωµή λογαριασµών και τέλος την µίσθωση του ακινήτου σας
για όσο χρόνο επιθυµείτε .
Το ίδιο ισχύει και για τα ξενοδοχεία καθώς συνεργαζόµαστε για τον σκοπό αυτό µε την εταιρεία
διαχειρίσεως ξενοδοχειακών µονάδων ‘’Ξενοδόχος’’ µια από της καλύτερες στον χώρο αυτό µε
µεγάλη εµπειρία στο χώρο. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ‘’Ξενοδόχος’’
(www.xenodoxos.gr).
6) Πώληση Ακινήτου
Αν ενδιαφέρεστε για την πώληση ακινήτου σας στην Ελλάδα, το γραφείο µας αποτελεί την ιδανική
επιλογή συνεργασίας. Θα επισκεφθούµε το ακίνητο, θα το εκτιµήσουµε, θα συζητήσουµε µαζί σας
και θα προσδιορίσουµε µαζί την τιµή του. Από σας θα χρειαστούµε τα σχέδια - τίτλους του
ακινήτου και µια γραπτή και σαφή εντολή σας για την υπόδειξή του στους ενδιαφερόµενους.
Στη συνέχεια το γραφείο µας θα µεθοδεύσει την προβολή του ακινήτου σας µε τους παρακάτω
τρόπους:
- Με συνεχείς καταχωρήσεις σε όλα τα ευρείας κυκλοφορίας καθηµερινά και ειδικά φύλλα.
- Με την παρουσία µας στο διαδίκτυο µέσω της ιστοσελίδας µας, µε αναλυτική περιγραφή,
φωτογραφίες και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ακινήτου.
- Με τη συµµετοχή µας στις σηµαντικότερες ιστοσελίδες ακίνητων διεθνώς (Γερµανία, Ρωσία,
Αγγλία)
7) Ασφάλιση
Με στόχο την κάλυψη σας από κάθε ενδεχόµενο κίνδυνο συνεργαζόµενοι µε τούς καλύτερους
επαγγελµατίες του ασφαλιστικού χώρου, αναλαµβάνουµε την ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου
σας.
8) Έχετε το γραφείο σας στην Ελλάδα!

Οι πελάτες της GREECE ESTATES έχουν την δυνατότητα να διαθέτουν γραφειακή υποστήριξη,
γραµµατειακή υποστήριξη καθώς και αίθουσα συνεδριάσεων στο κέντρο της Αθήνας σε
προνοµιακές τιµές καθώς η εταιρεία GENECON OFFICES (www.geneconoffices.gr) ανήκει στην
ίδια ιδιοκτησία.
9) Γενική υποστήριξη- πληροφορίες
Κάθε πελάτης της GREECE ESTATES οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί µπορεί να
επικοινωνήσει µε την εταιρεία µας και να εξυπηρετηθεί όσος χρόνος και αν περάσει από την αγορά
του ακινήτου του. Πάντα θα συνδεόµαστε µε την πρώτη φορά που είδατε το σπίτι σας στην
Ελλάδα από εµάς, και θα είναι πάντα τιµή µας που µας επιλέξατε και αυτό θα ήταν το ελάχιστο
που θα µπορούσαµε να κάνουµε για εσάς.

