
	  
	  
	  

Νικόλας	  Καρανικόλας	  
Επίκουρος	  Καθηγητής	  Α.Π.Θ.	  

	  
	  



…ας	  γνωριστούμε…	  

2	  

112	  

41	  

20	  

16	   8	   6	  

3	  1	  1	  

Συμμετέχοντες	  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ	  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	   112	  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ	  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	  	   41	  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ	  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	  	   20	  

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ	  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ	  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	  	   16	  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	  &	  	  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	  Η/Υ	   8	  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ	  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ	  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	   6	  

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ	  	   3	  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	  	   1	  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	  	   1	  



Εισήγηση	  
� Εισαγωγή	  στις	  εκτιμήσεις,	  γενικές	  αρχές,	  μέθοδοι,	  

έντυπα,	  πρότυπα,	  φορείς	  προτύπων,	  πιστοποίηση	  

εκτιμητών.	  

� Μέθοδος	  συγκριτικών	  στοιχείων.	  

� Υπολειμματική	  Μέθοδος	  

� Ασκήσεις,	  Παραδείγματα.	  

� Ερωτήσεις,	  Συζήτηση.	  
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Τι	  είναι	  εκτίμηση?	  
Υπάρχουν	  πολλοί	  ορισμοί	  αναφορικά	  στο	  τι	  είναι	  τελικά	  
η	  εκτίμηση.	  Ένας	  ορισμός	  είναι:	  

«η	  διαδικασία	  προσδιορισμού	  της	  αξίας	  ενός	  
περιουσιακού	  στοιχείου	  σε	  δεδομένη	  χρονική	  στιγμή,	  
βάση	  μιας	  συγκεκριμένης	  μεθοδολογίας	  και	  για	  ένα	  
συγκεκριμένο	  σκοπό»	  

Ο	  λόγος	  που	  συντάσσουμε	  μια	  εκτίμηση,	  τα	  
προσκομισθέντα	  στοιχεία	  και	  οι	  παραδοχές	  που	  
αναγκαζόμαστε	  να	  λάβουμε	  υπόψη,	  καθορίζει	  και	  την	  
μεθοδολογία	  εκτίμησης.	  
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Ένας	  δεύτερος	  ορισμός	  είναι:	  	  

«εκτίμηση	  είναι	  η	  τέχνη	  ή	  επιστήμη	  αποτίμησης	  της	  αξίας	  ενός	  

περιουσιακού	  στοιχείου	  σε	  μία	  δεδομένη	  χρονική	  στιγμή	  

λαμβάνοντας	  υπόψη	  α)	  τα	  ιδιαίτερα	  χαρακτηριστικά	  του	  υπό	  

εκτίμηση	  ακινήτου,	  β)	  τους	  τρέχοντες	  οικονομικούς	  δείκτες	  της	  

αγοράς	  και	  γ)	  όλες	  τις	  εναλλακτικές	  μορφές	  επενδύσεων»	  
	  
	  

Τελικά	  τι	  είναι	  η	  εκτίμηση?	  Τέχνη	  ή	  επιστήμη?	  

5	  

Τι	  είναι	  εκτίμηση?	  



Τελικά	  τι	  είναι	  η	  εκτίμηση?	  Τέχνη	  ή	  επιστήμη?	  

Είναι	  και	  τα	  δύο.	  	  

Η	  επιστήμη	  στηρίζεται	  σε	  όλα	  τα	  μαθηματικά	  μοντέλα	  που	  χρησιμοποιεί	  ο	  

εκτιμητής	  για	  τους	  υπολογισμούς	  του.	  Τα	  μαθηματικά	  μοντέλα	  που	  

χρησιμοποιούνται	  μπορεί	  να	  είναι	  από	  πολύ	  απλά	  μέχρι	  πάρα	  πολύ	  

σύνθετα.	  	  

Η	  τέχνη	  έγκειται	  στο	  γεγονός	  ότι	  ο	  εκτιμητής	  μέσα	  από	  ένα	  πολύ	  μεγάλο	  

δείγμα	  στατιστικών	  στοιχείων	  και	  πληροφόρησης	  από	  την	  αγορά	  

πρέπει	  να	  είναι	  σε	  θέση	  να	  επιλέξει	  τα	  στοιχεία	  αυτά	  που	  είναι	  χρήσιμα	  

για	  την	  δική	  του	  μελέτη	  και	  θα	  τον	  βοηθήσουν	  να	  καταλήξει	  σε	  

ασφαλή	  συμπεράσματα	  χωρίς	  να	  παραπλανηθεί.	  	   6	  

Τι	  είναι	  εκτίμηση?	  



Τελικά	  	  εκτίμηση	  είναι	  η	  επιστήμη	  αποτίμησης	  της	  αξίας	  ενός	  ακίνητου	  
περιουσιακού	  στοιχείου	  	  

..σε	  συγκεκριμένο	  χρόνο..	  

..λαμβάνοντας	  υπ’	  όψιν	  τα	  οικονομικά	  στοιχεία	  της	  αγοράς	  ακινήτων	  ..	  

..τις	  παραμέτρους	  εκείνες	  που	  επηρεάζουν	  την	  μεταβολή	  της	  αξίας	  των	  
ακινήτων..	  

..διαθέτοντας	  την	  αναγκαία	  τεχνική	  πληροφόρηση	  που	  αφορά	  το	  προς	  
εκτίμηση	  ακίνητο..	  

..εφαρμόζοντας	  τα	  διεθνή	  και	  ευρωπαϊκά	  εκτιμητικά	  πρότυπα	  και	  τις	  
μεθοδολογίες	  που	  είναι	  αναγνωρισμένες	  στον	  χώρο	  για	  την	  σύνταξη	  
μελετών	  εκτίμησης..	  
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Τι	  είναι	  εκτίμηση?	  



Για	  ποιο	  λόγο	  συντάσσουμε	  
εκθέσεις	  εκτίμησης	  ?	  

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ	  ΤΟΜΕΑΣ	  
	  
Για	  συμβουλές	  επενδύσεων	  
Για	  προσημειώσεις	  ακίνητων,	  

εξασφαλίσεις	  τραπεζών,	  
διασφαλίσεις	  δανείων.	  	  

Για	  δικαστικές	  διαμάχες,	  διανομές,	  
κληρονομικά,	  κατασχέσεις,	  κλπ.	  

Για	  ορισμό	  μονάδας	  αποζημίωσης,	  
απαλλοτριώσεις,	  δουλείες.	  

Για	  λογιστικές	  καταστάσεις	  και	  τα	  
ΔΛΠ	  

Για	  ασφαλιστικούς	  σκοπούς	  
Για	  διευκόλυνση	  συναλλαγών	  	  
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ΔΗΜΟΣΙΟΣ	  ΤΟΜΕΑΣ	  
	  
Φορολογία	  
Αξιοποίηση	  πόρων	  δημοσίων	  

ακινήτων.	  
Βελτίωση	  Συνθηκών	  Διαβίωσης	  
Ορθή	  διαχείριση	  της	  γης-‐των	  

ακινήτων	  
Εξασφάλιση	  συνθηκών	  κοινωνικής	  

δικαιοσύνης.	  
	  
	  



Το	  ακίνητο	  έχει	  τρεις	  διαστάσεις	  
1.  Τεχνική	  διάσταση	  
2.  Οικονομική	  διάσταση	  	  
3.  Νομική	  διάσταση	  
	  
Όλοι	  οι	  παραπάνω	  παράγοντες	  συνυπολογίζονται	  ώστε	  να	  

καταλήξουμε	  σε	  ασφαλή	  συμπεράσματα	  για	  την	  αξία	  του.	  
Συνεπώς	  ο	  καταρτισμένος	  εκτιμητής	  που	  θέλει	  να	  το	  
ακολουθήσει	  ως	  επάγγελμα	  πρέπει	  να	  διαθέτει	  γνώσεις	  
και	  από	  τις	  τρεις	  παραπάνω	  επιστήμες.	  Θα	  πρέπει	  να	  
είναι	  σε	  θέση	  να	  αντιλαμβάνεται	  πως	  και	  σε	  ποιο	  βαθμό	  
οι	  παραπάνω	  μεταβλητές	  επηρεάζουν	  την	  αξία	  του	  
ακινήτου.	  	  	  

9	  



Η	  τεχνική	  φύση	  του	  ακινήτου	  είναι	  λίγο	  πολύ	  γνωστή	  σε	  
εμάς	  τους	  μηχανικούς.	  Επιγραμματικά	  ένα	  ακίνητο	  
χαρακτηρίζεται	  από	  έννοιες	  όπως:	  

Μοναδικότητα	  (ονομασία)	  
Θέση	  /	  προσανατολισμός	  (διεύθυνση,	  θέση,	  περιοχή)	  
Οικοδομική	  άδεια	  -‐	  Αναθεωρήσεις	  
Ποιότητα	  &	  τεχνολογία	  κατασκευών	  
Απαξίωση	  &	  συντήρηση	  κατασκευών	  
Ηλικία	  
Αυθαιρεσίες	  
Αστοχία	  υλικών	  
Ειδικές	  κατασκευές	  
Πράσινα	  ακίνητα.	  
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Το	  ακίνητο	  είναι	  στην	  ουσιαστικά	  κεφάλαιο	  επενδυμένο	  
με	  μία	  συγκεκριμένη	  μορφή.	  Συνεπώς	  η	  γνώση	  και	  
κατανόηση	  οικονομικών	  όρων	  όπως	  πληθωρισμός	  
κεφάλαιο,	  επιτόκιο	  κλπ.	  μας	  βοηθούν	  να	  
αντιληφθούμε	  τις	  τάσεις	  της	  αγοράς,	  τον	  τρόπο	  
χρηματοδότησης	  των	  ακινήτων	  και	  πως	  οι	  μικρο	  /	  
μακρο	  οικονομικοί	  	  δείκτες	  επηρεάζουν	  τελικά	  το	  
αποτέλεσμα	  μιας	  εκτίμησης.	  	  	  

Τα	  ακίνητα	  διαθέτουν	  την	  δική	  τους	  οικονομία	  με	  όλα	  τα	  
ιδιαίτερα	  χαρακτηριστικά	  που	  τα	  ξεχωρίζουν	  από	  
εναλλακτικές	  μορφές	  επενδύσεων.	  	  

Τα	  ιδιαίτερα	  χαρακτηριστικά	  των	  ακινήτων	  ως	  μορφή	  
επένδυσης	  είναι:	  
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�  Η	  επένδυση	  στα	  ακίνητα	  είναι	  είτε	  μεσοπρόθεσμη	  είτε	  μακροπρόθεσμη	  
επένδυση,	  σε	  σχέση	  με	  άλλες	  επενδύσεις	  οι	  οποίες	  μπορούν	  να	  μας	  
δώσουν	  άμεσα	  κέρδη	  π.χ.	  μετοχές.	  

�  Κάθε	  ακίνητο	  στο	  οποίο	  επενδύουμε	  έχει	  μοναδικά	  χαρακτηριστικά.	  	  
�  Η	  συναλλαγή	  ενός	  ακινήτου	  απαιτεί	  χρόνο	  και	  χρήμα	  (κόστη	  

μεταβίβασης).	  
�  Τα	  κόστη	  μεταβίβασης	  είναι	  στην	  Ελλάδα	  υψηλά.	  
�  Το	  ακίνητο	  συνοδεύεται	  από	  τίτλους	  που	  απαιτούν	  νομικό	  έλεγχο	  πριν	  

τη	  πράξη.	  
�  Στην	  Ελλάδα	  η	  ακίνητη	  περιουσία	  φορολογείται	  υψηλά	  και	  συχνά	  

αποτελεί	  άμεση	  πηγή	  άντλησης	  εισοδήματος	  για	  τα	  κρατικά	  ταμεία	  

�  	  η	  επένδυση	  μας	  απαξιώνεται	  κτιριακά	  με	  την	  πάροδο	  του	  χρόνου.	  
�  Σωστή	  διαχείριση-‐management	  του	  χαρτοφυλακίου	  μας	  μπορεί	  να	  

δημιουργήσει	  υπεραξίες.	  

12	  



�  Η	  επένδυση	  μας	  απαιτεί	  συντήρηση	  (επιπλέον	  κεφάλαιο).	  
�  Η	  αγορά	  ενός	  ακινήτου	  απαιτεί	  σημαντικό	  κεφάλαιο.	  
�  Η	  διαχείριση	  του	  είναι	  συχνά	  μια	  πολύπλοκη	  διαδικασία	  (πχ	  εμπορικό	  

κέντρο,	  κτίριο	  γραφείων,	  ξενοδοχείο).	  
�  Η	  αγορά	  δεν	  είναι	  τέλεια,	  με	  ελεύθερη	  και	  πλήρη	  πληροφόρηση.	  

Κρύβονται	  επενδυτικοί	  κίνδυνοι.	  
�  Βέβαια	  το	  ακίνητο	  αντιστέκεται	  σε	  απότομες	  μεταβολές	  της	  

οικονομίας.	  
�  Το	  ακίνητο	  προστατεύει	  το	  κεφάλαιο	  μας	  σε	  εποχές	  κρίσεων	  με	  

έντονες	  πληθωριστικές	  τάσεις.	  
�  Οι	  αποδόσεις	  των	  ακινήτων	  μεταβάλλονται	  με	  αργούς	  σχετικά	  

ρυθμούς	  και	  συχνά	  είναι	  μεγαλύτερες	  από	  εναλλακτικές	  μορφές	  
επενδύσεων.	  Βέβαια	  η	  επένδυση	  σε	  κάθε	  τύπο	  ακινήτου	  αποδίδει	  
διαφορετικά	  αλλά	  περιέχει	  και	  διαφορετικό	  κίνδυνο.	  

�  Το	  ακίνητο	  δεν	  μπορεί	  να	  ρευστοποιηθεί	  άμεσα	  εφόσον	  χρειαζόμαστε	  
κεφάλαιο.	  

�  Το	  ακίνητο	  μπορεί	  να	  υποθηκευτεί	  για	  άντληση	  κεφαλαίων.	  
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Επίσης	  τα	  ακίνητα	  ακολουθούν	  νομικές	  δεσμεύσεις	  και	  
όροι	  όπως	  η	  έννοια	  της	  συνιδιοκτησίας,	  της	  δουλείας,	  
της	  οριζόντιας	  ιδιοκτησίας,	  της	  κάθετης	  ιδιοκτησίας	  
κλπ.	  με	  τις	  οποίες	  πρέπει	  να	  είναι	  εξοικειωμένος	  ο	  
εκτιμητής.	  Οι	  νομικές	  δεσμεύσεις	  των	  ακινήτων	  
επηρεάζουν	  την	  αγοραία	  αξία	  τους	  αναλόγως.	  
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�  Ευκολία	  και	  ταχύτητα	  αγοραπωλησίας.	  

�  Πληθωρισμός.	  

�  Ομογένεια	  και	  διαιρετότητα.	  

�  Επαρκείς	  πληροφορίες	  και	  πλάτος	  αγοράς.	  

�  Απαιτήσεις	  και	  κόστος	  οργάνωσης	  μιας	  επένδυσης.	  

�  Κρατική	  πολιτική.	  

15	  

Χαρακτηριστικά	  Επενδύσεων	  



Πως	  ορίζεται	  τελικά	  το	  ακίνητο?	  
Κατά	  τον	  αστικό	  κώδικα	  ακίνητο	  θεωρείται	  το	  έδαφος	  
και	  όλα	  τα	  συστατικά	  αυτού.	  	  

	  
Αλλιώς	  ακίνητο	  είναι	  ο	  χώρος,	  απτός	  ή	  μη	  στον	  οποίο	  
θεμελιώνεται	  αυτοτελές	  ή	  εξ	  αδιαιρέτου	  ιδιοκτησιακό	  
δικαίωμα.	  	  

	  
Δηλαδή	  το	  ακίνητο	  είναι	  ένα	  περιουσιακό	  στοιχείο	  	  το	  
οποίο	  αποτελείται	  από	  έδαφος	  με	  απεριόριστο	  χρόνο	  
ζωής	  και	  κτίσματα	  με	  περιορισμένη	  ζωή.	  	  

	  	   16	  



Όλα	  τα	  παραπάνω	  στοιχεία	  και	  άλλα	  κατά	  περίπτωση	  
τα	  λαμβάνει	  υπόψη	  του	  ο	  εκτιμητής	  για	  να	  καταλήξει	  
στην	  	  

	  
	  

ΑΓΟΡΑΙΑ	  ΑΞΙΑ	  ΤΟΥ	  ΑΚΙΝΗΤΟΥ	  	  
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Σχέση	  Αγοραίας	  Αξίας	  και	  Τιμής	  
Η	  αξία	  του	  ακινήτου	  στην	  εκτίμηση	  δεν	  αποτελεί	  τίποτα	  
παραπάνω	  από	  μία	  άποψη	  για	  το	  ποσό	  που	  δύναται	  να	  
πωληθεί	  ένα	  περιουσιακό	  στοιχείο	  κατά	  την	  ημέρα	  της	  
εκτίμησης.	  

Η	  τιμή	  του	  ακινήτου	  είναι	  το	  καταγεγραμμένο	  ποσό	  στο	  
οποίο	  έγινε	  τελικά	  η	  πράξη	  αγοραπωλησίας.	  

Γιατί	  συχνά	  οι	  δύο	  παραπάνω	  τιμές	  δεν	  συμπίπτουν?	  
Θεωρητικά	  σε	  συνθήκες	  τέλειας	  αγοράς	  όπου	  υπάρχει	  
διαφάνεια	  και	  ολοκληρωμένη	  πληροφόρηση	  η	  
αγοραία	  αξία	  θα	  ισούται	  πάντα	  με	  την	  τιμή.	  	  
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Η	  πραγματική	  αγορά	  των	  ακινήτων	  όμως	  είναι	  ατελής	  
και	  υπάρχει	  απόκλιση	  μεταξύ	  της	  αξίας	  και	  της	  τιμής	  
των	  ακινήτων.	  

	  
Επίσης	  πολλές	  φορές	  ο	  εν	  δυνάμει	  αγοραστής	  εν	  γνώσει	  
του	  επενδύει	  σε	  ένα	  ακίνητο	  σε	  διαφορετική	  τιμή	  από	  
την	  αξία	  του.	  (ειδική	  αξία	  και	  ειδικός	  χρήστης)	  
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Η	  αγορά	  των	  ακινήτων	  
Η	  αγορές	  γενικά	  κατηγοριοποιούνται	  σε	  τέσσερις	  
ευρείες	  μορφές:	  

1.	  Η	  ανταγωνιστική	  αγορά	  ή	  τέλεια	  αγορά	  ανταγωνισμού	  
2.	  Η	  μονοπωλιακή	  αγορά	  
3.	  Ο	  μονοπωλιακός	  ανταγωνισμός	  
4.	  Η	  ολιγοπωλιακή	  αγορά	  	  
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Ανταγωνιστή	  αγορά	  
Η	  τέλεια	  αγορά.	  Όταν	  βρίσκονται	  σε	  ισορροπία	  οι	  δυνάμεις	  της	  

προσφοράς	  και	  της	  ζήτησης.	  Η	  ανταγωνιστική	  αγορά	  προϋποθέτει	  	  
�  μεγάλο	  αριθμό	  αγοραστών	  και	  πωλητών	  ώστε	  να	  είναι	  αδύνατη	  η	  

επιρροή	  τους	  στην	  τιμή.	  Οι	  αγοραστές	  επιθυμούν	  να	  αγοράσουν	  στην	  
χαμηλότερη	  δυνατή	  τιμή	  και	  οι	  πωλητές	  επιθυμούν	  να	  πουλήσουν	  στην	  
υψηλότερη	  δυνατή	  τιμή.	  	  

�  ομοιογενή	  αγαθά	  
�  πλήρης	  γνώση	  των	  συνθηκών	  της	  αγοράς	  και	  όλων	  των	  εναλλακτικών	  

λύσεων	  
�  δυνατότητα	  εξαναγκασμού	  για	  την	  εκπλήρωση	  των	  συμβατικών	  

υποχρεώσεων	  από	  τους	  συμβαλλόμενους	  
�  ελεύθερη	  οικονομία	  	  	  
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Μονοπωλιακή	  αγορά	  
Μονοπωλιακή	  αγορά	  είναι	  η	  αγορά	  στην	  οποία	  όλη	  η	  
προσφορά	  προέρχεται	  από	  ένα	  παράγοντα	  ο	  οποίος	  
ελέγχει	  πλήρως	  την	  αγορά	  και	  διαμορφώνει	  την	  τιμή	  
του	  προϊόντος	  κατά	  το	  δοκούν.	  Ειδικά	  δε	  όταν	  δεν	  
υπάρχουν	  υποκατάστατα	  προϊόντα.	  	  

	  
π.χ.	  ΔΕΗ	  	  	  ???	  
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Μονοπωλιακός	  ανταγωνισμός	  
Είναι	  η	  αγορά	  στην	  οποία	  υπάρχει	  ικανός	  αριθμός	  
επιχειρήσεων	  που	  διαθέτουν	  παρεμφερή	  προϊόντα.	  

Το	  διαφοροποιημένο	  προϊόν	  διαφοροποιεί	  στην	  ουσία	  
την	  αγορά	  του	  τέλειου	  ανταγωνισμού	  από	  την	  αγορά	  
μονοπωλιακού	  ανταγωνισμού.	  Όλα	  τα	  άλλα	  στοιχεία	  
είναι	  ίδια.	  	  
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Ολιγοπώλιο	  	  
Ολιγοπώλιο	  είναι	  η	  αγορά	  στην	  οποία	  υπάρχει	  μικρός	  
αριθμός	  αγοραστών	  και	  πωλητών	  ενός	  προϊόντος.	  

Όσο	  ελαττώνεται	  ο	  αριθμός	  των	  πωλητών	  ή	  αγοραστών	  
τόσο	  μεγαλώνει	  η	  	  διαπραγματευτική	  ισχύ	  τους.	  	  	  	  
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Ο	  «ικανός»	  Εκτιμητής.	  

Σήμερα	  μία	  σωρεία	  επαγγελματιών	  (μηχανικοί,	  
οικονομολόγοι,	  μεσίτες,	  δικηγόροι	  κλπ)	  
πραγματοποιούν	  εκτιμήσεις	  κάθε	  μορφής	  ακινήτου	  
και	  οποιουδήποτε	  βαθμού	  δυσκολίας.	  

Υπάρχει	  κίνδυνος	  σ’	  αυτό?	  
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Ποια	  χαρακτηριστικά	  πρέπει	  να	  έχει	  ένας	  ικανός	  
εκτιμητής?	  

Πρέπει	  να	  διαθέτει	  εμπειρία	  στο	  αντικείμενο	  που	  
καλείται	  να	  εκτιμήσει.	  Συχνά	  ένας	  εκτιμητής	  
εξειδικευμένος	  σε	  ένα	  αντικείμενο	  αδυνατεί	  να	  
αναλάβει	  κάποιας	  άλλης	  μορφής	  εκτίμηση.	  Δεν	  
μπορούμε	  όλοι	  οι	  εκτιμητές	  να	  εκτιμήσουμε	  τα	  πάντα.	  
Ο	  εκτιμητής	  πρέπει	  να	  αντιλαμβάνεται	  αν	  είναι	  ικανός	  
να	  αναλάβει	  εξ’	  ολοκλήρου	  μία	  εκτίμηση	  ή	  αν	  
χρειάζεται	  να	  απευθυνθεί	  σε	  βοήθεια	  από	  κάποιον	  
άλλο	  εξειδικευμένο	  εκτιμητή,	  μηχανικό,	  	  
οικονομολόγο,	  λογιστή,	  δικηγόρο	  κλπ.	  	  	  
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Ο	  «ικανός»	  Εκτιμητής.	  



Πρέπει	  πέρα	  από	  την	  εμπειρία	  να	  διαθέτει	  ακαδημαϊκές	  
γνώσεις	  πάνω	  στην	  εκτιμητική	  επιστήμη	  και	  να	  
επιμορφώνεται	  συνεχώς	  πάνω	  στο	  αντικείμενο	  του.	  

Πρέπει	  να	  είναι	  σε	  θέση	  να	  αναλάβει	  πλήρη	  ευθύνη	  για	  
το	  αποτέλεσμα	  της	  εκτίμησης.	  

Πρέπει	  να	  είναι	  αμερόληπτος	  και	  ποτέ	  να	  μην	  λειτουργεί	  
υπέρ	  ενός	  πελάτη.	  

Πρέπει	  να	  έχει	  ήθος,	  να	  είναι	  έντιμος	  και	  άνθρωπος	  
αδιαμφισβήτητου	  κύρους	  στην	  αγορά.	  

Πρέπει	  να	  μην	  εκτελεί	  εκτιμήσεις	  κατά	  παραγγελία.	  
Να	  μην	  συζητά	  με	  τον	  πελάτη	  το	  αποτέλεσμα	  μιας	  
εκτίμησης	  πριν	  τελικώς	  παραδοθεί.	  
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Ο	  «ικανός»	  Εκτιμητής.	  



Πρέπει	  να	  μην	  συνδέει	  την	  αμοιβή	  του	  με	  το	  αποτέλεσμα	  
της	  εκτίμησης.	  

Πρέπει	  να	  μην	  λαμβάνει	  υπόψη	  απίθανες	  παραδοχές	  στα	  
μοντέλα	  που	  ακολουθεί.	  

Πρέπει	  να	  δέχεται	  βοήθεια	  και	  συστάσεις.	  
Να	  είναι	  γνώστης	  της	  αγοράς	  που	  κινείται.	  
Πρέπει	  να	  είναι	  κοινωνικός	  με	  διευρυμένο	  κύκλο	  
επαγγελματιών	  και	  να	  ενημερώνεται	  συνεχώς	  για	  την	  
πορεία	  της	  κτηματαγοράς,	  της	  οικονομίας,	  την	  
πολεοδομική	  νομοθεσία	  κλπ.	  

Να	  διαθέτει	  επαγγελματική	  κάλυψη.	  
Να	  είναι	  διακριτικός	  και	  εχέμυθος.	  
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Ο	  «ικανός»	  Εκτιμητής.	  



Να	  αποφεύγει	  την	  σύγκρουση	  συμφερόντων.	  	  
	  
Δεν	  μπορεί	  για	  παράδειγμα	  να	  εκτιμά	  ένα	  ακίνητο	  και	  
για	  τις	  δύο	  πλευρές	  αλλά	  πρέπει	  να	  εκπροσωπεί	  έναν	  
πελάτη	  κάθε	  φορά.	  (Εκτιμητής	  και	  μεσίτης	  ???)	  
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Ο	  «ικανός»	  Εκτιμητής.	  



Κατηγορίες	  εκτιμητών	  	  

Οι	  εκτιμητές	  διακρίνονται	  σε	  τρείς	  κύριες	  κατηγορίες:	  
1.	  Σε	  εσωτερικούς	  εκτιμητές,	  δηλαδή	  σε	  εκτιμητές	  που	  
έχουν	  άμεση	  οικονομική	  σχέση	  ή	  συμφέρον	  με	  την	  
επιχείρηση	  του	  πελάτη.	  Δηλαδή	  ένας	  εκτιμητής	  που	  
εκτιμά	  για	  λογαριασμό	  ενός	  οίκου	  ή	  ένας	  εκτιμητής	  
που	  δουλεύει	  σε	  μία	  τράπεζα	  και	  ασχολείται	  με	  τα	  
ακίνητα	  αυτής.	  
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2.	  Σε	  εξωτερικούς	  εκτιμητές	  οι	  οποίοι	  δεν	  έχουν	  καμία	  
σχέση	  με	  τον	  πελάτη	  που	  τους	  ανέθεσε	  την	  εκτίμηση.	  

	  
3.	  Σε	  ανεξάρτητους	  εκτιμητές	  οι	  οποίοι	  τα	  δύο	  τελευταία	  
χρόνια	  δεν	  είχαν	  καμίας	  μορφής	  δοσοληψία	  με	  τον	  
πελάτη.	  
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Κατηγορίες	  εκτιμητών	  	  



Προσφορά	  για	  ανάληψη	  εκτίμησης	  
Ο	  εκτιμητής	  πρέπει	  να	  στέλνει	  γραπτή	  προσφορά	  στον	  
πελάτη	  για	  ανάληψη	  εκτίμησης	  η	  οποία	  πρέπει	  να	  
αναφέρει	  ρητά	  τα	  παρακάτω:	  

Το	  όνομα	  του	  πελάτη	  ή	  της	  εταιρείας	  που	  ζητά	  την	  
εκτίμηση.	  

Τον	  σκοπό	  της	  εκτίμησης,	  πχ	  για	  δικαστική	  διαμάχη,	  για	  
ΔΛΠ	  κλπ.	  

Το	  θέμα	  της	  εκτίμησης.	  
Το	  ακίνητο	  που	  εκτιμάται,	  είδος	  κλπ.	  
Ποια	  αξία	  ζητείται,	  π.χ.	  αγοραία	  αξία,	  εύλογη	  αξία	  κλπ.	  
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Την	  ημερομηνία	  της	  εκτίμησης.	  
Δήλωση	  ότι	  μπορεί	  να	  αναλάβει	  την	  εκτίμηση	  και	  ότι	  δεν	  
συντρέχουν	  λόγοι	  απόρριψης	  της	  εκτίμησης.	  

Τις	  μεθοδολογίες	  που	  θα	  χρησιμοποιήσει	  και	  βάση	  ποιων	  
προτύπων.	  

Τις	  παραδοχές	  που	  θα	  λάβει	  υπόψη	  στην	  εκτίμηση.	  
Τα	  απαραίτητα	  στοιχεία	  που	  χρειάζεται	  για	  την	  έκβαση	  της	  
εκτίμησης.	  

Σε	  ποιο	  βαθμό	  επιθυμεί	  να	  ερευνήσει	  το	  ακίνητο.	  Να	  ζητήσει	  
πρόσβαση	  /συνοδεία	  από	  τον	  πελάτη	  όπου	  κρίνει	  απαραίτητο.	  

Την	  αμοιβή	  του.	  
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Προσφορά	  για	  ανάληψη	  εκτίμησης	  



Έκθεση	  εκτίμησης	  
Αντίστοιχα	  μία	  έκθεση	  εκτίμησης	  θα	  πρέπει	  κατ’	  
ελάχιστον	  να	  διαθέτει	  τα	  παρακάτω	  στοιχεία:	  

Το	  όνομα	  του	  πελάτη.	  
Τον	  σκοπό	  της	  μελέτης	  εκτίμησης.	  
Το	  αντικείμενο	  που	  εκτιμάται.	  
Το	  ιδιοκτησιακό	  καθεστώς.	  
Την	  βάση	  της	  εκτίμησης.	  
Την	  ημερομηνία	  της	  εκτίμησης.	  
Τις	  παραδοχές	  που	  χρησιμοποιούνται	  στην	  εκτίμηση.	  
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Τις	  αρχές	  που	  βασίστηκε	  η	  εκτίμηση.	  
Τους	  όρους	  ανάθεσης	  της	  έκθεσης,	  τον	  βαθμό	  
εμπιστευτικότητας	  της	  έκθεσης,	  τους	  περιορισμούς	  στην	  
δημοσίευση	  αυτής	  κλπ.	  

Αν	  κρίνεται	  απαραίτητο	  την	  νομισματική	  μονάδα	  που	  
χρησιμοποιείται.	  

Τα	  στοιχεία	  στα	  οποία	  βασίστηκε	  η	  έκθεση	  εκτίμησης.	  
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Έκθεση	  εκτίμησης	  



Αυτοψία	  του	  ακινήτου	  και	  σε	  ποιο	  βαθμό	  έγινε.	  
Δήλωση	  των	  εκτιμητικών	  προτύπων	  που	  έλαβε	  χώρα	  η	  
έκθεση.	  

Ανάλυση	  της	  μεθοδολογίας	  που	  χρησιμοποιήθηκε.	  
Την	  αξία	  του	  ακινήτου	  αριθμητικά	  και	  γραπτά.	  	  
Υπογραφή	  και	  ημερομηνία.	  
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Έκθεση	  εκτίμησης	  



Αξίες	  ακινήτων	  
Οι	  πιο	  συνήθεις	  αξίες	  των	  που	  αναφέρονται	  στις	  
εκθέσεις	  εκτίμησης	  είναι:	  

1. Η	  αγοραία-‐εμπορική	  αξία	  (market	  value)	  
2. Αξία	  βάση	  της	  υψηλότερης	  και	  καλύτερης	  χρήσης	  
(highest	  &	  best	  use	  value)	  

3. Η	  εύλογη	  αξία	  (fair	  value)	  
4. Αποσβεσμένο	  Κόστος	  Αντικατάστασης	  (DRC)	  	  
5. Η	  μισθωτική	  αξία	  (market	  rent)	  
6. Η	  αντικειμενική	  αξία	  	  (Ελλάδα)	  
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Αγοραία	  αξία	  (market	  value)	  
Σύμφωνα	  με	  τα	  Ευρωπαϊκά	  Εκτιμητικά	  Πρότυπα	  
Αγοραία	  Αξία	  ορίζεται	  	  

	  
«το	  αποτιμηθέν	  ποσό	  στο	  οποίο	  πρέπει	  να	  
ανταλλάσσεται	  ένα	  πάγιο	  στοιχείο	  κατά	  την	  
ημερομηνία	  εκτίμησης	  μεταξύ	  ενός	  πρόθυμου	  
αγοραστή	  και	  ενός	  πρόθυμου	  πωλητή,	  σε	  συνήθη	  
συναλλακτική	  κίνηση,	  μετά	  από	  εύλογο	  χρόνο	  
προώθησης,	  όπου	  κάθε	  πλευρά	  ενεργεί	  με	  γνώση,	  
σύνεση	  και	  χωρίς	  εξαναγκασμό.»	  	  
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Εύλογη	  αξία	  
Ορίζεται	  ως:	  
	  
Η	  τιμή	  που	  θα	  μπορούσε	  να	  λάβει	  κάποιος	  για	  την	  πώληση	  
ενός	  παγίου	  ή	  που	  θα	  κατέβαλε	  κάποιος	  για	  τη	  μεταβίβαση	  
μιας	  υποχρέωσης	  σε	  μια	  κανονική	  συναλλαγή	  μεταξύ	  
προθύμων	  συμμετεχόντων	  στην	  αγορά	  κατά	  την	  
ημερομηνία	  επιμέτρησης.	  	  

(Οργανισμός	  Διεθνών	  Λογιστικών	  Προτύπων	  (IASB),	  Διεθνές	  
Πρότυπο	  Χρηματοοικονομικής	  Αναφοράς	  (IFRS)	  13,	  παρ.	  1)	  	  

	  
Είναι	  λογιστική	  έννοια.	  
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Αξία	  βάση	  της	  υψηλότερης	  και	  
καλύτερης	  χρήσης	  	  
Ο	  όρος	  υψηλότερη	  και	  καλύτερη	  χρήση	  (highest	  &	  best	  
use)	  ορίζεται	  από	  την	  IVSC	  ως	  «η	  πιθανότερη	  χρήση	  
μιας	  ιδιοκτησίας	  που	  είναι	  φυσικά	  δυνατή,	  κατάλληλα	  
δικαιολογημένη,	  νόμιμα	  επιτρεπτή,	  οικονομικά	  εφικτή	  
και	  οδηγεί	  στην	  υψηλότερη	  αξία	  της	  ιδιοκτησίας	  που	  
εκτιμάται»	  	  
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Αποσβεσμένο	  κόστος	  αντικατάστασης	  
Το	  ΑΚΑ	  είναι	  η	  διαδικασία	  εκτίμησης	  που	  ακολουθεί	  ο	  
εκτιμητής	  ώστε	  να	  καταλήξει	  στην	  αξία	  υπάρχουσας	  
χρήσης	  ή	  στην	  αξία	  στην	  χρήση	  σε	  εξειδικευμένα	  ακίνητα	  
που	  σπάνια,	  ίσως	  ποτέ,	  πωλούνται	  ή	  μισθώνονται	  
αυτοτελώς	  στην	  αγορά.	  Ίσως	  μεταβιβασθούν	  ως	  τμήμα	  
επιχείρησης.	  

Απουσία	  αντίστοιχης	  αγοράς,	  το	  ΑΚΑ	  χρησιμοποιείται	  για	  
τη	  παραγωγή	  ανάλυσης	  της	  αγοράς.	  Είναι	  λοιπόν	  
ακατάλληλο	  σαν	  μεθοδολογία	  για	  επενδυτικά	  ακίνητα	  ή	  
για	  ακίνητα	  πλεονασματικά	  σε	  σχέση	  με	  τις	  λειτουργικές	  
απαιτήσεις	  του	  ιδιοκτήτη.	  	  
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Μισθωτική	  αξία	  
Σε	  αντιστοιχία	  με	  την	  εμπορική	  αξία	  είναι	  	  
το	  εκτιμώμενο	  ποσό	  για	  το	  οποίο	  μια	  ιδιοκτησία	  θα	  
μπορεί	  να	  μισθωθεί,	  κατά	  την	  κρίσιμη	  ημερομηνία	  
εκτίμησης,	  μεταξύ	  ενός	  πρόθυμου	  μισθωτή	  και	  ενός	  
πρόθυμου	  εκμισθωτή,	  σε	  κατάλληλους	  όρους	  
μίσθωσης,	  σε	  μία	  συναλλαγή	  εντός	  των	  πλαισίων	  της	  
αγοράς	  μετά	  από	  κατάλληλη	  προώθηση	  όπου	  καθένα	  
από	  τα	  συμβαλλόμενα	  μέρη	  έχει	  ενεργήσει	  με	  
επίγνωση,	  σωφροσύνη	  και	  χωρίς	  εξαναγκασμό	  
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Αντικειμενική	  Αξία	  
� H	  Αντικειμενική	  Αξία	  Ακινήτου	  είναι	  ένα	  αμάχητο	  
φορολογικό	  τεκμήριο	  της	  αξίας	  ενός	  ακινήτου	  και	  
εκφράζεται	  σε	  αξία	  ανά	  τετραγωνικό	  μέτρο.	  	  
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Ποιοι	  παράγοντες	  επηρεάζουν	  τις	  αξίες	  
των	  ακινήτων?	  
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Παγκόσμιο	  
οικονομικό	  κλίμα	  

Νομική	  τάξη	  του	  ακινήτου	  

Τρέχον	  μίσθωμα	  

Ιδιαίτερα	  χαρακτηριστικά	  
του	  ακινήτου	  

(αρχιτεκτονική,	  
διαρρύθμιση)	  

Τάσεις	  της	  μόδας	  

Προοπτικές	  
ανάπτυξης	  μίας	  

περιοχής	  

Κατάσταση,	  ηλικία	  Εθνική	  
οικονομία	   Η	  εγγύς	  κτηματαγορά	  

Νομοθεσία	  -‐	  φορολογικό	  

Τοποθεσία	  -‐	  
γεωγραφία	  



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	  ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	  
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� Συγκέντρωση	  εγγράφων	  -‐	  συλλογή	  στοιχείων.	  
� Μελέτη	  στοιχείων.	  
� Αυτοψία,	  επίσκεψη	  στο	  ακίνητο.	  
� Διερεύνηση	  κτηματαγοράς	  στην	  ευρύτερη	  περιοχή.	  

� Πολεοδομικά	  στοιχεία.	  
� Νομικά	  στοιχεία.	  
�  Γνώση	  κανόνων	  κατασκευής.	  
�  Γνώση	  κανόνων	  αξιοποίησης	  –	  προώθησης.	  



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	  ΕΓΓΡΑΦΩΝ	  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	  
� Τίτλοι	  ιδιοκτησίας	  που	  αφορούν	  το	  ακίνητο.	  
� Τοπογραφικό	  διάγραμμα	  του	  ακινήτου.	  
� Άδεια	  ανέγερσης,	  λειτουργίας.	  
� Κατόψεις	  και	  τομές.	  
� Πρόσθετα	  στοιχεία	  (δήλωση	  κτηματολογίου,	  
απόσπασμα	  ρυμοτομικού	  σχεδίου,	  βεβαίωση	  
αντισεισμικής	  κατασκευής,	  ενεργειακή	  πιστοποίηση,	  
κλπ.)	  
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ΜΕΛΕΤΗ	  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	  
� Σύγκριση	  θεωρητικής	  κατάστασης	  του	  ακινήτου	  με	  
την	  πραγματικότητα.	  

� Έγγραφα	  που	  δεν	  έχουν	  προσκομισθεί	  αναφέρονται	  
στην	  έκθεση	  εκτίμησης	  του	  ακινήτου.	  
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ΑΥΤΟΨΙΑ	  ΣΤΟ	  ΑΚΙΝΗΤΟ	  
� Επί	  τόπου	  καταγραφή	  της	  υπάρχουσας	  κατάστασης	  
του	  ακινήτου.	  

� Θέση,	  όρια,	  προσανατολισμός,	  όροφος,	  αριθμός	  
κτιρίων,	  κτλ.	  

� Περιγραφή,	  αριθμός	  χώρων,	  	  είδος	  του	  κτιρίου,	  υλικά	  
κατασκευής,	  κτλ.	  

� Πρόσβαση,	  επικοινωνία,	  περιβάλλον	  χώρος,	  
περίφραξη,	  κτλ.	  

� Μορφολογία,	  κλίσεις,	  ποιότητα	  εδάφους,	  θέα.	  

ΤΑΥΤΙΣΗ	  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	  ΚΑΙ	  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	   48	  



Πως	  διενεργούμε	  αυτοψίες	  
Η	  διαδικασία	  που	  ακολουθείται	  για	  κάθε	  αυτοψία	  και	  η	  
διάρκεια	  αυτής	  εξαρτάται	  κατά	  κύριο	  λόγο	  από	  το	  
ακίνητο	  που	  πρόκειται	  να	  εξετάσουμε.	  

Τα	  ακίνητα	  που	  εκτιμούμε	  συνήθως	  κατηγοριοποιούνται	  
σε:	  	  

Κενή	  γη,	  εντός	  σχεδίου,	  εκτός	  σχεδίου,	  εντός	  ζώνης.	  
Αξιοποιημένη	  γη.	  
Κατοικίες.	  
Καταστήματα.	  
Γραφεία.	  
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Βίλες	  –	  μονοκατοικίες.	  
Βιοτεχνικά	  /	  βιομηχανικά	  κτίρια.	  
Αποθήκες.	  
Logistics.	  
Εμπορικά	  κέντρα.	  
Ξενοδοχεία.	  
Μαρίνες.	  
Ιδιωτικά	  νησιά.	  
Λατομεία.	  
Σταθμοί	  αυτοκινήτων.	  
Διατηρητέα	  κτίρια.	  
Σεισμοπαθή	  κτίρια.	  
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Βασικός	  κανόνας	  είναι	  να	  πάμε	  στην	  αυτοψία	  
«διαβασμένοι»	  με	  τον	  φάκελο	  των	  σχεδίων	  μαζί	  μας	  
ώστε	  να	  πραγματοποιήσουμε	  ταύτιση	  των	  σχεδίων	  με	  
την	  πραγματική	  κατάσταση	  και	  να	  εξακριβώσουμε	  τις	  
όποιες	  αυθαιρεσίες	  πιθανόν	  να	  έχουν	  λάβει	  χώρα.	  

	  	  
Πολλοί	  εκτιμητικοί	  οίκοι	  διαθέτουν	  εκτιμητές	  
εξειδικευμένους	  σε	  διαφορετικά	  γνωστικά	  αντικείμενα	  
οπότε	  δουλεύουν	  παράλληλα	  σε	  μεγάλα	  και	  σύνθετα	  
ακίνητα.	  	  
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Αυτοψία	  γηπέδων	  
Κατά	  την	  επίσκεψη	  μας	  στο	  ακίνητο	  σημειώνουμε:	  
Τοποθεσία/θέση	  ακινήτου	  σε	  σχέση	  με	  τον	  ανταγωνισμό.	  
Πρόσβαση	  –	  οδικό	  δίκτυο.	  
Προβολή.	  
Θέα.	  
Μορφολογία	  εδάφους.	  
Σύσταση	  του	  εδάφους.	  
Γειτνίαση	  με	  θετικούς	  ή	  αρνητικούς	  παράγοντες.	  
Απόσταση	  από	  θάλασσα.	  
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Έρευνα	  αγοράς	  (ποια	  είναι	  η	  πλειοψηφία	  των	  
κατασκευών,	  ποιο	  είναι	  το	  κτιριολογικό	  πρόγραμμα	  
των	  περισσότερων	  κτιρίων,	  τι	  ηλικία	  έχει	  η	  
πλειοψηφία	  των	  όμορων	  κατασκευών,	  πωλήσεις	  
γηπέδων	  κενών,	  προσφορά	  ακινήτων,	  πωλήσεις	  
νεόδμητων	  κατασκευών,	  πωλήσεις	  παλιών	  ακινήτων,	  
αντίστοιχες	  μισθώσεις,	  ποσοστά	  αντιπαροχής,	  	  ποια	  
μεσιτικά	  γραφεία	  δραστηριοποιούνται	  στην	  περιοχή,	  
ποιοι	  εργολάβοι	  κλπ.)	  

Απαραίτητο	  ένα	  πρόσφατο	  τοπογραφικό.	  
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Κτίσματα	  (γραφεία-‐	  κατοικίες-‐καταστήματα)	  
Ελέγχουμε	  εξονυχιστικά	  τον	  φάκελο	  της	  άδειας	  
οικοδομής	  (κατόψεις,	  τοπογραφικό,	  χρήση	  άδειας	  σε	  
σχέση	  με	  τρέχουσα	  χρήση	  του	  ακινήτου,	  υπερβάσεις	  
σε	  επιφάνεια,	  περίγραμμα,	  ύψος,	  θέση	  του	  κτίσματος,	  
αποστάσεις	  από	  τα	  όρια	  κλπ.)	  

Ποιότητα	  κατασκευής	  και	  υλικών.	  
Βαθμός	  συντήρησης.	  
Τυχόν	  ανακαινίσεις,	  αντικατάσταση	  υλικών.	  
Φθορές,	  αστοχία	  υλικών	  και	  ζημίες.	  
Πρόσβαση.	  
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Προβολή.	  
Θέα,	  όροφος.	  
Προσανατολισμός.	  
Αισθητική	  –	  λειτουργικότητα.	  
Ηλικία	  (στα	  καταστήματα	  όχι	  απαραίτητα).	  
Ιδιαίτερος	  χαρακτήρας	  της	  περιοχής	  –	  σύγκριση	  των	  
ανταγωνιστικών	  αναπτύξεων.	  

Έρευνα	  αγοράς	  ομοειδών	  ακινήτων.	  
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Κτίσματα	  (γραφεία-‐	  κατοικίες-‐καταστήματα)	  



Βιοτεχνικά	  –	  βιομηχανικά	  κτίρια-‐	  αποθήκες	  
Ελέγχουμε	  εξονυχιστικά	  τον	  φάκελο	  της	  άδειας	  
οικοδομής	  (κατόψεις,	  τοπογραφικό,	  χρήση	  άδειας	  σε	  
σχέση	  με	  τρέχουσα	  χρήση	  του	  ακινήτου,	  υπερβάσεις	  σε	  
επιφάνεια,	  περίγραμμα,	  ύψος,	  θέση	  του	  κτίσματος,	  
αποστάσεις	  από	  τα	  όρια	  κλπ).	  

Ποιότητα	  κατασκευής	  και	  υλικών.	  
Βαθμός	  συντήρησης.	  
Τυχόν	  ανακαινίσεις,	  αντικατάσταση	  υλικών.	  
Φθορές,	  αστοχία	  υλικών	  και	  ζημίες.	  
Γεωτρήσεις,	  ύπαρξη	  γερανογέφυρας,	  φορτία	  λειτουργίας.	  
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Πρόσβαση	  από	  οδικό	  δίκτυο.	  
Απόσταση	  από	  εθνική	  οδό.	  
Απόσταση	  από	  λιμάνια,	  τραίνα,	  αεροδρόμια	  κλπ.	  
Σύνδεση	  με	  ΟΣΕ.	  
Βρίσκεται	  εντός	  βιομηχανικής	  περιοχής?	  
Υποδομές	  περιοχής.	  
	  
ο	  μηχανολογικός	  εξοπλισμός	  εκτιμάται	  ξεχωριστά	  
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Βιοτεχνικά	  –	  βιομηχανικά	  κτίρια-‐	  αποθήκες	  



Ξενοδοχεία	  	  
Είναι	  ιδιαίτερα,	  πολυδιάστατα	  ακίνητα	  με	  πολλές	  
παραμέτρους	  να	  ληφθούν	  υπόψη	  κατά	  περίπτωση.	  
Εκτιμώνται	  κυρίως	  από	  έμπειρους	  εκτιμητές	  με	  
εξειδίκευση	  στο	  συγκεκριμένο	  είδος.	  	  	  

Γενικά:	  
	  Ελέγχουμε	  εξονυχιστικά	  τον	  φάκελο	  της	  άδειας	  
οικοδομής	  (κατόψεις,	  τοπογραφικό,	  χρήση	  άδειας	  σε	  
σχέση	  με	  τρέχουσα	  χρήση	  του	  ακινήτου,	  υπερβάσεις	  
σε	  επιφάνεια,	  περίγραμμα,	  ύψος,	  θέση	  του	  κτίσματος,	  
αποστάσεις	  από	  τα	  όρια	  κλπ).	  
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Σήμα	  ΕΟΤ.	  
Αριθμός	  πραγματικών	  κλινών.	  
Πηγές	  εσόδων	  ξενοδοχείου	  (pool	  bar,	  mini	  market,	  
restaurant,	  disco,	  spas,	  courts,	  water	  sports	  ,	  ιδιωτική	  
μαρίνα,	  θέατρο	  κλπ).	  

Ισολογισμοί	  των	  πέντε	  (5)	  τουλάχιστον	  τελευταίων	  ετών	  
Προσβάσεις	  –	  απόσταση	  από	  αεροδρόμιο,	  λιμάνι,	  τραίνο	  
κλπ.	  

Στατιστικά	  στοιχεία	  πελατών	  (ηλικία,	  χώρα	  προέλευσης,	  
μέση	  διάρκεια	  παραμονής	  κλπ).	  
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Έρευνα	  αγοράς	  και	  καταγραφή	  ανταγωνιστικών	  
ξενοδοχειακών	  μονάδων	  	  στη	  ν	  εγγύς	  και	  ευρύτερη	  
καμιά	  φορά	  περιοχή	  (+/-‐	  1*).	  

Έρευνα	  τουριστικής	  αγοράς	  περιοχής	  (πληρότητα,	  high	  
season,	  προέλευση	  τουριστών,	  μέση	  διάρκεια	  
διακοπών,	  τιμές	  πόρτας	  ξενοδοχείων,	  δυναμικότητες	  
ξενοδοχείων,	  κατηγοριοποίηση	  ξενοδοχείων	  κλπ).	  

Υπό	  ανάπτυξη	  μονάδες	  και	  πότε	  θα	  ξεκινήσει	  η	  
λειτουργία	  τους.	  

Ποιες	  μονάδες	  πουλήθηκαν	  πρόσφατα.	  
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Ποιες	  μονάδες	  ξενοδοχείων	  έκλεισαν	  στην	  περιοχή	  και	  
την	  αιτία.	  

Ιδιαίτερα	  χαρακτηριστικά	  της	  υπό	  εκτίμηση	  μονάδας.	  
Ηλικία,	  ποιότητα	  κατασκευής,	  βαθμός	  συντήρησης,	  
ανακαινίσεις,	  αισθητική,	  περιβάλλων	  χώροι.	  

Εξοπλισμός	  δωματίων,	  εξοπλισμός	  κουζίνας	  κλπ.	  
Ειδικός	  /	  θεματικός	  χαρακτήρας	  ξενοδοχείου.	  
Μοναδικότητα.	  
Και	  πολλά	  άλλα	  κατά	  περίπτωση.	  
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Διατηρητέα	  κτίρια	  
Ηλικία	  κτιρίου.	  
Φθορές	  και	  ζημίες	  στα	  επιχρίσματα.	  
Υδραυλικά	  (σκουριασμένα,	  διαρροές	  κλπ).	  
Στεγανότητα	  ταράτσας,	  διείσδυση	  νερού.	  
Κουφώματα	  (κατεστραμμένα,	  σφηνωμένα,	  σπασμένοι	  
υαλοπίνακες	  κλπ).	  

Δάπεδα.	  
Θέρμανση,	  τζάκια.	  
Ζημίες	  από	  σεισμούς.	  
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Ζημίες	  από	  καθιζήσεις.	  
Πρώτος	  γρήγορος	  έλεγχος	  στατικής	  επάρκειας	  του	  
κτιρίου.	  

ΦΕΚ	  χαρακτηρισμού	  (διατηρητέο	  ως	  προς	  την	  πρόσοψη,	  
καθ’	  ολοκληρία	  κλπ	  ).	  

Δυνατότητα	  εξάντλησης	  του	  ΣΔ.	  
Προσδιορισμός	  των	  εργασιών	  αποκατάστασης	  του	  
κτιρίου	  στην	  αρχική	  του	  κατάσταση	  ώστε	  να	  είναι	  
πλήρως	  λειτουργικό.	  

Έρευνα	  στην	  περιοχή	  για	  μίσθωση	  –	  πώληση	  
αντίστοιχων	  κτιρίων.	  	  	  
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Μέτρα	  προστασίας	  κατά	  την	  αυτοψία	  
Ο	  εκτιμητής	  εργάζεται	  σε	  ξένη	  ιδιοκτησία.	  Πρέπει	  να	  
είναι	  διακριτικός	  και	  να	  μην	  αναστατώνει	  τους	  
κατοίκους/χρήστες.	  Αυτό	  σημαίνει	  συχνά	  ότι	  πρέπει	  
να	  ενεργεί	  γρήγορα,	  όχι	  όμως	  πρόχειρα.	  

Συχνά	  βιώνει	  εχθρικές	  καταστάσεις	  (διαζύγια,	  
κατασχέσεις	  κλπ)	  και	  πρέπει	  να	  είναι	  ψυχικά	  
προετοιμασμένος.	  

Εκτιμά	  τους	  κινδύνους	  και	  λαμβάνει	  όλα	  τα	  απαραίτητα	  
μέτρα	  προσωπικής	  προστασίας.	  
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Κράνος,	  ειδικά	  υποδήματα.	  
Φακό,	  μάσκα.	  
Χρήση	  σκάλας	  με	  συνοδεία.	  
Επίσκεψη	  σε	  εγκαταλελειμμένα	  κτίσματα.	  
(βιομηχανοστάσια,	  διατηρητέα,	  σεισμόπληκτα	  κλπ)	  με	  
συνοδεία	  ή	  ενημέρωση	  στο	  γραφείο	  για	  την	  ώρα	  και	  
τον	  τόπο	  της	  αυτοψίας.	  Προσοχή	  σε	  σάπια	  πατώματα,	  
σύριγγες,	  φίδια,	  σκυλιά,	  πηγάδια	  κλπ.	  

Αυτοψίες	  σε	  λατομεία	  με	  συνοδεία.	  
Σε	  βιομηχανικές	  μονάδες	  που	  λειτουργούν	  ζητά	  
συνοδεία	  από	  άνθρωπο	  της	  επιχείρησης.	  Επικίνδυνες	  
ηλεκτρικές	  εγκαταστάσεις	  κλπ.	  	  	  
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Έρευνα	  αγοράς	  
Είναι	  ιδιαίτερα	  σημαντικό	  κομμάτι	  της	  εργασίας	  του	  
εκτιμητή.	  Οι	  κύριες	  πηγές	  πληροφόρησης	  του	  είναι:	  

1. Οργανωμένα	  μεσιτικά	  γραφεία.	  
2. Εργολάβοι	  –	  κατασκευαστές.	  
3. Συνάδελφοι	  εκτιμητές,	  εκτιμητικοί	  οίκοι.	  
4. Μηχανικοί	  όλων	  των	  ειδικοτήτων.	  
5. Συμβολαιογράφοι.	  
6. Τύπος,	  ειδικά	  άρθρα.	  
7. Αγγελίες	  με	  πολύ	  προσοχή.	  
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Τα	  Διεθνή	  Εκτιμητικά	  Πρότυπα	  
Η	  International	  	  Valuation	  Standards	  Committee	  (IVSC)	  
αποτελεί	  τον	  φορέα	  ο	  οποίος	  εκδίδει	  τα	  Διεθνή	  
Εκτιμητικά	  Πρότυπα	  (International	  Valuation	  
Standards	  -‐	  IVS).	  	  

Τα	  πρότυπα	  δημιουργήθηκαν	  από	  την	  ανάγκη	  
τυποποίησης-‐σύγκλισης	  	  διεθνώς	  του	  τρόπου	  
εκτίμησης	  των	  ακινήτων.	  Είναι	  απόρροια	  της	  
διεθνοποίησης	  των	  αγορών	  η	  οποία	  ξεκίνησε	  σταδιακά	  
από	  το	  1970.	  

Το	  1984	  ιδρύθηκε	  η	  TIAVSC	  η	  οποία	  το	  1994	  
μετονομάστηκε	  σε	  IVSC	  	  
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Δηλαδή	  γίνεται	  προσπάθεια	  να	  εναρμονιστεί	  ο	  τρόπος	  
που	  εκτελούμε	  εκτιμήσεις	  διεθνώς	  και	  να	  
επισημανθούν	  οι	  όποιες	  διαφοροποιήσεις	  λαμβάνουν	  
χώρα	  (όταν	  συμβαίνει)	  σε	  διάφορα	  κράτη.	  

Επίσης	  υπήρξε	  η	  ανάγκη	  σύγκλισης	  των	  εκτιμήσεων	  με	  
τα	  Διεθνή	  Λογιστικά	  Πρότυπα	  (International	  
Accounting	  Standards	  -‐	  IAS)	  και	  να	  επισημανθούν	  οι	  
υποχρεώσεις	  των	  εκτιμητών	  σε	  εκθέσεις	  εκτίμησης	  για	  
οικονομικές	  καταστάσεις.	  

Τα	  εκτιμητικά	  πρότυπα	  δεν	  είναι	  παγιωμένα	  αλλά	  κατά	  
καιρούς	  γίνονται	  κατάλληλες	  προσθήκες,	  απόρροια	  
της	  μετεξέλιξης	  των	  αγορών.	  Οπότε	  απαιτείται	  
συνεχής	  ενημέρωση	  –	  παρακολούθηση.	  
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Σημαντικό	  ρόλο	  για	  τα	  παραπάνω	  παίζει	  η	  
παγκοσμιοποίηση	  των	  αγορών	  και	  η	  διακρατική	  
μετακίνηση	  κεφαλαίων.	  

	  
To	  Royal	  Institution	  of	  Chartered	  Surveyors	  	  (R.I.C.S.)	  
εκδίδει	  πρότυπα	  (Red	  Book,	  Appraisal	  and	  Valuation	  
Standards,	  2009,	  6th	  Edition)	  τα	  οποία	  συμπλέουν	  με	  
τα	  Διεθνή	  Εκτιμητικά	  Πρότυπα	  (IVS)	  της	  IVSC	  (IVS,	  
2007	  ,	  8th	  Edition)	  
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Σύμφωνα	  με	  τον	  κώδικα	  δεοντολογίας	  των	  IVS	  οι	  
εκτιμήσεις	  που	  γίνονται	  βάση	  των	  προτύπων	  αυτών	  
πρέπει	  να	  πραγματοποιούνται	  από	  εκτιμητές	  με	  
επαρκείς	  γνώσεις,	  έντιμους,	  αμερόληπτους,	  
ανιδιοτελείς,	  με	  ξεκάθαρη	  διατύπωση,	  χωρίς	  
παραπλανητικά	  στοιχεία	  και	  να	  αποκαλύπτουν	  όλα	  τα	  
απαραίτητα	  στοιχεία	  και	  της	  πηγές	  ώστε	  ο	  πελάτης	  να	  
κατανοεί	  πλήρως	  την	  έκθεση	  εκτίμησης.	  

	  
Οι	  εκτιμητές	  πρέπει	  να	  προωθούν	  και	  να	  υπερασπίζονται	  
οι	  ίδιοι	  το	  επάγγελμα.	  
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Οι	  πελάτες	  πρέπει	  να	  δέχονται	  εκτιμήσεις	  βάση	  των	  IVS	  
μόνο	  όταν	  αυτές	  παράγονται	  από	  επαγγελματίες	  
εκτιμητές	  κατάλληλα	  εκπαιδευμένους,	  οι	  οποίοι	  είναι	  
μέλη	  κάποιου	  Φορέα	  πιστοποίησης.	  Ο	  οποίος	  φορέας	  
επιβάλει	  την	  τήρηση	  προτύπων	  καταλληλότητας	  του	  
εκτιμητή.	  

Την	  πιστοποίηση	  της	  ικανότητας,	  τυπικών	  προσόντων	  
και	  επάρκειας	  του	  εκτιμητή.	  	  

Κώδικα	  δεοντολογίας.	  
Εμπειρία	  του	  εκτιμητή.	  
Στοιχεία	  αναγκαία	  για	  την	  έκθεση	  εκτίμησης.	  
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Όταν	  απουσιάζει	  ένας	  αντίστοιχος	  θεσμός	  από	  μία	  χώρα	  
την	  ευθύνη	  την	  έχει	  ο	  πελάτης	  αναφορικά	  στην	  
επιλογή	  του	  εκτιμητή.	  

Με	  την	  πάροδο	  του	  χρόνου	  οι	  χώρες	  συμμορφώνονται	  
διαμορφώνοντας	  κατάλληλους	  φορείς.	  	  
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Ευρωπαϊκά	  Εκτιμητικά	  Πρότυπα	  
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Ποιες	  είναι	  η	  μέθοδοι	  εκτίμησης?	  
Σύμφωνα	  με	  τα	  IVS	  οι	  μέθοδοι	  εκτίμησης	  της	  αγοραίας	  
αξίας	  είναι	  οι	  παρακάτω	  τέσσερις	  (4):	  

1. Η	  συγκριτική	  μέθοδος.	  
2. Η	  υπολειμματική	  μέθοδος.	  
3. Η	  μέθοδος	  κεφαλαιοποίησης	  της	  προσόδου.	  
4. Η	  μέθοδος	  του	  κόστους	  αντικατάστασης.	  	  
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Η	  οικονομική	  κρίση	  
Η	  τρέχουσα	  οικονομική	  κρίση	  δεν	  είναι	  η	  πρώτη	  στην	  
ιστορία.	  Προηγήθηκαν	  η	  βαθιά	  ύφεση	  του	  1929	  και	  η	  
Ιαπωνική	  κρίση	  του	  1989-‐1992	  (κρίση	  των	  savings	  &	  
loans).	  	  

	  
Η	  παρούσα	  οικονομική	  κρίση,	  η	  δεύτερη	  μεγαλύτερη	  
στην	  ιστορία	  μετά	  την	  μεγάλη	  χρηματοπιστωτική	  
κρίση	  του	  1929	  στηρίχθηκε	  στην	  ίδια	  λανθασμένη	  
παραδοχή	  που	  έγινε	  και	  στην	  Ιαπωνία,	  ότι	  δηλαδή	  η	  
αξία	  των	  ακινήτων	  συνεχώς	  θα	  αυξάνει.	  	  	  	  	  	  
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Η	  παρούσα	  οικονομική	  κρίση	  ξεκίνησε	  στην	  Αμερική,	  με	  
την	  εσφαλμένη	  εκτίμηση	  των	  αμερικάνικων	  τραπεζών	  
ότι	  οι	  αξίες	  των	  ακινήτων	  συνεχώς	  θα	  αυξάνουν	  και	  
σύντομα	  εξαπλώθηκε	  σε	  όλο	  τον	  πλανήτη.	  

Πως	  έγινε	  αυτό?	  	  
Η	  κεντρική	  ιδέα	  είναι	  να	  συνδεθούν	  οι	  επενδυτές	  με	  τα	  
υποθηκευμένα	  ακίνητα	  των	  πολιτών.	  
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Ασφαλιστικές	  
εταιρείες,	  

συνταξιοδοτικά	  ταμεία	  
κλπ	  

Τράπεζες	  
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2001,	  η	  US	  Federal	  Reserve	  (κεντρική	  τράπεζα	  των	  ΗΠΑ)	  ρίχνει	  τα	  
επιτόκια	  στο	  1%.	  Αυτό	  πρακτικά	  σημαίνει	  «φθηνό»	  χρήμα	  για	  τις	  
τράπεζες,	  οι	  οποίες	  δανείζονται	  μεγάλα	  κεφάλαια.	  	  

Υποθέτουμε	  ότι	  μία	  οικογένεια	  με	  καλά	  πιστοληπτικά	  κριτήρια	  επιθυμεί	  
να	  αγοράσει	  ένα	  σπίτι.	  Πηγαίνει	  και	  παίρνει	  ένα	  δάνειο	  υποθηκεύοντας	  
το	  σπίτι.	  Αποτέλεσμα	  ένα	  σπίτι	  πουλήθηκε,	  η	  τράπεζα	  πούλησε	  χρήμα	  
και	  η	  οικογένεια	  έχει	  πια	  ένα	  σπίτι	  και	  μία	  δόση	  δανείου	  να	  εξυπηρετεί.	  
Η	  εν	  λόγω	  οικογένεια	  δεδομένου	  ότι	  έχουν	  καλές	  και	  σταθερές	  
δουλειές	  κλπ.	  θεωρείται	  ασφαλής	  δανειολήπτης	  με	  υψηλή	  
πιστοληπτική	  ικανότητα	  και	  με	  μικρό	  κίνδυνο	  αδυναμίας	  να	  
εξυπηρετήσει	  το	  δάνειο	  (prime	  loan).	  	  

Ο	  τραπεζίτης	  στην	  συνέχεια	  τιτλοποιεί	  τις	  απαιτήσεις	  των	  prime	  loans	  με	  
την	  έκδοση	  των	  λεγόμενων	  CDO’s	  (Collateralized	  Dept	  Obligations).	  
Τα	  CDO	  είναι	  σύνθετα	  χρηματοοικονομικά	  προϊόντα	  τα	  οποία	  έχουν	  
μία	  διαβάθμιση	  στις	  αποδόσεις	  που	  εξασφαλίζουν	  αλλά	  και	  στο	  ρίσκο	  
της	  επένδυσης.	   78	  
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CDO	  slices:	  
	  
	  
	  
	  
Απόδοση:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10%	  
	  
*Οι	  αποδόσεις	  δίνονται	  ενδεικτικά	  για	  το	  παράδειγμα.	  
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Η	  απληστία	  όμως	  ώστε	  να	  πουλήσουν	  περισσότερα	  προϊόντα	  
«CDO»	  οδήγησε	  στην	  χορήγηση	  περισσότερων	  δανείων	  σε	  
άτομα	  με	  μειωμένη	  πιστοληπτική	  ικανότητα	  και	  υψηλό	  
κίνδυνο	  να	  μην	  μπορέσουν	  να	  εξυπηρετήσουν	  το	  δάνειο	  
(subprime	  loans).	  	  

Θεωρητικά	  καθώς	  οι	  τιμές	  των	  ακινήτων	  πάντα	  θα	  
αυξάνονταν	  δεν	  υπήρχε	  πρόβλημα	  γιατί	  τα	  υποθηκευμένα	  
ακίνητα	  που	  κατάσχονταν	  τα	  πουλούσαν	  ξανά	  στην	  αγορά	  
οπότε	  δεν	  υπήρχε	  ζημία.	  Με	  τον	  ίδιο	  τρόπο	  CDO	  
πουλήθηκαν	  σε	  ολόκληρο	  το	  πλανήτη	  σε	  επενδυτές	  που	  
αποσκοπούσαν	  σε	  υψηλό	  και	  γρήγορο	  κέρδος.	  	  	  	  
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Οι	  τράπεζες	  στην	  Αμερική	  είχαν	  φτάσει	  σε	  σημείο	  να	  
δανείζουν	  με	  δείκτη	  LTV	  (Loan	  to	  Value)	  120%,	  
δηλαδή	  1,2	  φορές	  την	  αξία	  του	  ακινήτου.	  Θεωρητικά	  
πάλι	  επειδή	  τα	  ακίνητα	  θα	  ανέβαιναν	  δεν	  διέτρεχαν	  
υψηλό	  κίνδυνο.	  Παράλληλα	  οι	  πιέσεις	  στους	  εκτιμητές	  
για	  να	  υπερεκτιμήσουν	  τα	  ακίνητα	  ώστε	  να	  δοθούν	  
περισσότερα	  δάνεια	  ήταν	  αφόρητες.	  

Όπως	  είναι	  φυσικό	  οι	  δανειολήπτες	  υψηλού	  κινδύνου	  
άρχισαν	  ο	  ένας	  μετά	  τον	  άλλο	  να	  μην	  εξυπηρετούν	  τα	  
δάνεια,	  πάρα	  πολλά	  κατασχεμένα	  σπίτια	  βγήκαν	  προς	  
πώληση	  και	  καθώς	  η	  προσφορά	  υπερέβη	  την	  ζήτηση	  	  	  	  	  	  

82	  

Η	  οικονομική	  κρίση	  



τελικώς	  οι	  τιμές	  των	  ακινήτων	  στην	  Αμερική	  άρχισαν	  να	  
πέφτουν	  δραματικά….	  

Ακόμα	  και	  οι	  καλοπληρωτές	  και	  τυπικοί	  δανειολήπτες	  
άρχισαν	  να	  αναρωτούνται	  αν	  αξίζει	  τον	  κόπο	  να	  
πληρώνουν	  ένα	  δάνειο	  $300.000	  όταν	  το	  σπίτι	  σήμερα	  
αξίζει	  $100.000.	  Δεν	  φτάνει	  μόνο	  αυτό.	  Λόγω	  της	  κρίσης	  
άρχισαν	  να	  βλέπουν	  τα	  επιτόκια	  να	  αυξάνονται	  σημαντικά.	  

Οι	  επενδυτές	  και	  οι	  τραπεζίτες	  είχαν	  στα	  χέρια	  τους	  μία	  
ωρολογιακή	  βόμβα	  που	  την	  είχαν	  αγοράσει	  πολύ	  ακριβά	  
και	  κανείς	  πια	  δεν	  την	  ήθελε	  ώστε	  να	  την	  
κεφαλαιοποιήσουν.	  	  	  
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Το	  αποτέλεσμα	  είναι	  να	  ακολουθήσει	  η	  μία	  χρεωκοπία	  μετά	  
την	  άλλη.	  Η	  Lehman	  Brothers	  μετά	  από	  μία	  πορεία	  158	  
ετών	  	  χρεοκόπησε	  δημιουργώντας	  τεράστια	  αναταραχή	  στο	  
τραπεζικό	  σύστημα.	  Η	  μεγαλύτερη	  ασφαλιστική	  εταιρεία	  
του	  κόσμου	  A.I.G.	  κρατικοποιήθηκε.	  Συνολικά	  121	  τράπεζες	  
εντός	  των	  ΗΠΑ	  έκλεισαν	  μέσα	  στο	  2009	  και	  το	  ίδιο	  
συνεχίστηκε	  και	  στο	  2010.	  

Τα	  λεγόμενα	  σήμερα	  και	  τοξικά	  προϊόντα	  (CDO’s)	  
πουλήθηκαν	  σε	  όλο	  τον	  πλανήτη	  με	  αποτέλεσμα	  να	  
εξαπλωθεί	  το	  πρόβλημα	  στις	  οικονομίες	  όλων	  των	  χωρών.	  	  	  
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Ακόμα	  και	  η	  γερμανική,	  συντηρητική	  κατά	  τα	  άλλα	  στην	  
χορήγηση	  δανείων,	  τράπεζα	  Hypo	  χρειάστηκε	  στήριξη	  
ύψους	  €35.000.000.000	  από	  την	  γερμανική	  κυβέρνηση	  για	  
να	  μην	  κινδυνεύσει	  με	  κατάρρευση.	  	  

Η	  ελληνική	  αγορά	  μπήκε	  σε	  ύφεση	  σύμφωνα	  με	  τους	  
αναλυτές	  των	  τραπεζών,	  όταν	  η	  Αμερική	  έδειχνε	  ότι	  είχε	  
αρχίσει	  να	  εξέρχεται.	  Τα	  ακίνητα	  στην	  Ελλάδα	  ήταν	  
υπερεκτιμημένα	  και	  υπήρχαν	  σενάρια	  διορθώσεων	  στις	  
εμπορικές	  αξίες	  τους.	  Τότε	  σύμφωνα	  με	  μελέτες	  και	  
έρευνες	  αγοράς	  εκτιμητικών	  οίκων	  στην	  Ελλάδα,	  μεσιτικών	  
γραφείων	  και	  με	  άρθρα	  στον	  τύπο	  οι	  αξίες	  των	  ακινήτων	  
στην	  Ελλάδα	  ήταν	  μέχρι	  και	  25%	  υπερεκτιμημένες.	  	  	  
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Σήμερα	  οι	  τιμές	  των	  ακινήτων	  στην	  	  Ελλάδα	  είναι	  
ιδιαίτερα	  χαμηλές	  και	  προβλέπω	  προσωπικά	  ότι	  θα	  
παραμείνουν	  έτσι	  για	  ένα	  μεγάλο	  διάστημα.	  	  
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Στο	  περιοδικό	  Property	  EU	  Magazine	  (no.2	  Μάρτιος	  2009)	  
δημοσιεύτηκε	  το	  άρθρο	  του	  Jubi	  Seebus	  “Crises	  Exposes	  
Valuation	  Flaws”.	  Στο	  άρθρο	  του	  αναφέρει	  την	  άποψη	  του	  
Michel	  Brodtman,	  	  CBRE’s	  Head	  of	  Valuation	  -‐	  UK,	  για	  το	  
ποια	  είναι	  τελικά	  η	  δουλειά	  του	  εκτιμητή:	  

	  
“Our	  job	  is	  not	  to	  decide	  what	  value	  should	  be,	  but	  what	  a	  
buyer	  is	  prepared	  to	  pay.	  We	  ’re	  not	  here	  to	  forecast,	  but	  
to	  provide	  a	  mirror”.	  	  
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Η	  συγκριτική	  μέθοδος	  	  
Ονομάζεται	  αλλιώς	  ως	  μέθοδος	  της	  κτηματαγοράς.	  	  
	  
Στην	  αγγλική	  γλώσσα	  μεταφράζεται	  ως	  «the	  
comparative	  method».	  

	  
Θεωρείται	  ο	  ‘θεμέλιος	  λίθος’	  της	  εκτιμητικής	  
επιστήμης.	  

	  
Αποτιμά	  κυρίως	  την	  αγοραία-‐εμπορική	  αξία	  (market	  
value)	  ή	  το	  μίσθωμα	  (market	  rent)	  ενός	  ακινήτου.	  
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Να	  εφαρμόζεται	  πάντα,	  όταν	  κρίνεται	  κατάλληλη	  για	  ένα	  
συγκεκριμένο	  τύπο	  ακινήτου.	  Ακόμα	  και	  όταν	  θεωρείται	  
απλά	  αποδεκτή,	  να	  χρησιμοποιείται	  σε	  συνδυασμό	  με	  
άλλες	  μεθοδολογίες.	  

	  
Μας	  βοηθά	  συχνά	  να	  διασταυρώσουμε	  τα	  αποτελέσματα	  
άλλων	  μεθόδων	  και	  να	  καταλήξουμε	  αν	  είναι	  λογικά.	  	  	  

	  
Τα	  μαθηματικά	  της	  μεθόδου	  συγκριτικών	  στοιχείων	  είναι	  
πολύ	  απλά	  και	  στηρίζονται	  σε	  απλές	  αναγωγές.	  Πάραυτα	  
απαιτείται	  εμπειρία	  (τέχνη	  για	  πολλούς)	  ώστε	  να	  
συγκεντρωθούν	  κατάλληλα	  και	  ικανού	  αριθμού	  
συγκριτικά	  στοιχεία.	  	   89	  
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Η	  βασική	  αρχή	  της	  μεθόδου	  είναι	  η	  σύγκριση	  του	  υπό	  
εκτίμηση	  ακινήτου	  (τα	  ιδιαίτερα	  χαρακτηριστικά	  του)	  
με	  ομοειδή	  ακίνητα	  στην	  εγγύς	  περιοχή	  για	  τα	  οποία	  
έχουμε	  πληροφόρηση	  για	  τις	  τιμές	  συναλλαγής	  τους.	  

	  
Η	  σύγκριση	  έγκειται	  μεταξύ	  των	  ιδιαίτερων	  
χαρακτηριστικών	  τους,	  οι	  διαφορές	  των	  οποίων	  με	  την	  
χρήση	  των	  κατάλληλων	  αναγωγών	  μας	  οδηγεί	  στην	  
αγοραία	  αξία	  του	  υπό	  εκτίμηση	  ακινήτου.	  	  	  	  
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Εφαρμόζονται	  οι	  ίδιες	  αναγωγές	  για	  όμοια	  
χαρακτηριστικά	  σε	  όλο	  το	  δείγμα.	  

	  
Ο	  μικρός	  αριθμός	  ή	  η	  ανομοιογένεια	  των	  συγκριτικών	  
στοιχείων	  οδηγεί	  σε	  αυξημένο	  κίνδυνο	  για	  την	  
αξιοπιστία	  του	  αποτελέσματος	  της	  μεθόδου.	  

	  
	  Γενικά	  είναι	  φρόνιμο	  ο	  εκτιμητής	  να	  εφαρμόζει	  
περισσότερες	  από	  μία	  μεθοδολογίες	  πριν	  καταλήξει	  σε	  
ασφαλή	  συμπεράσματα	  για	  την	  αξία	  ενός	  ακινήτου.	  
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Για	  να	  διαμορφωθεί	  ένα	  ικανό	  δείγμα	  συγκριτικών	  
στοιχείων	  πρέπει	  να	  προσέξουμε	  ώστε:	  

Τα	  συγκριτικά	  στοιχεία	  να	  αναφέρονται	  στην	  εγγύς	  
περιοχή	  του	  υπό	  εκτίμηση	  ακινήτου.	  

Να	  είναι	  ομοειδές	  ακίνητο	  .	  
Να	  γνωρίζουμε	  για	  την	  ηλικία,	  την	  ποιότητα	  
κατασκευής,	  τον	  βαθμό	  συντήρησης,	  το	  κτιριολογικό	  
πρόγραμμα,	  τον	  προσανατολισμό,	  την	  θέση,	  τον	  
όροφο,	  τις	  προσβάσεις	  των	  υπό	  σύγκριση	  στοιχείων.	  

Να	  γνωρίζουμε	  τις	  πραγματικές	  τιμές	  συναλλαγής	  οι	  
οποίες	  έγιναν	  ΣΕ	  ΟΜΑΛΕΣ	  ΣΥΝΘΗΚΕΣ	  
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ.	  

Οι	  ζητούμενες	  τιμές	  από	  αγγελίες	  δεν	  είναι	  ασφαλείς	  και	  
αξιόπιστα	  συγκριτικά	  στοιχεία!	  	  
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Γήπεδα	  
Η	  αξία	  τους	  συνδέεται	  με:	  
Τοποθεσία	  –	  θέση.	  
Θέα.	  
Χρήσεις	  γης.	  
Σ.Δ.	  
Μέγεθος.	  
Σχήμα.	  
Γωνιακό	  /	  μεσαίο	  /	  διαμπερές.	  
Σχέση	  προσώπου	  /	  βάθους.	  
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Πλάτος	  οδού,	  δυνατότητα	  πλήρους	  αξιοποίησης,	  ιδεατό	  
στερεό	  κλπ.	  

Σύσταση	  υπεδάφους.	  	  
Κατωφέρεια.	  
Πολεοδομικές	  δεσμεύσεις.	  
Νομικές	  δεσμεύσεις.	  
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Οι	  κύριοι	  συντελεστές	  αναγωγής	  των	  γηπέδων	  είναι:	  
Σχέση	  ΣΔ_εκτιμώμενου	  /	  ΣΔ_συγκρινόμενου	  
Γωνιακό	  /	  μη	  γωνιακό	  :	  [±5%	  ,	  ±10%]	  
Μέγεθος:	  [±5%	  ,	  ±10%]	  
Μικρό	  πλάτος	  οδού	  (<6,00μ)	  :	  -‐20%	  
Σχέση	  προσώπου	  /	  βάθους.	  Αν	  το	  βάθος	  του	  γηπέδου	  
υπερβαίνει	  το	  3	  x	  μήκος	  προσώπου:	  -‐50%	  

Αν	  υπάρχει	  δουλεία	  διόδου:	  -‐30%	  
Αν	  είναι	  συνιδιοκτησία:	  -‐10%	  
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Μη	  οικοδομήσιμο	  αλλά	  τακτοποιήσιμο:	  -‐20%	  
Μη	  οικοδομήσιμο,	  μη	  τακτοποιήσιμο	  :	  -‐40%	  
Αναστολή	  Οικοδ.	  Αδειών:	  -‐10%	  
Απαλλοτριωτέο:	  -‐20%	  
Δεσμευμένο	  λόγω	  αρχαιολογίας:	  -‐30%	  
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Διαμερίσματα	  
Η	  αξία	  τους	  συνδέεται	  με:	  
Τοποθεσία,	  θέση.	  
Όροφος,	  ύπαρξη	  ανελκυστήρα.	  
Θέα,	  προσανατολισμό.	  
Ποιότητα	  κατασκευής.	  
Βαθμός	  συντήρησης.	  
Διαμπερές,	  γωνιακό,	  ενδιάμεσο.	  
Διαρρύθμιση.	  
Εξώστες.	  
Θέρμανση.	  
	   97	  



Παρακολουθήματα.	  
Θέση	  στάθμευσης.	  
Η/Χ	  ενσωματωμένοι	  στην	  ωφέλιμη	  επιφάνεια.	  
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Οι	  κύριοι	  συντελεστές	  αναγωγής	  των	  διαμερισμάτων	  
είναι:	  

Ηλικία:	  1/(1+α)τ	  	  

όπου	  α=	  ετήσιο	  ποσοστό	  απαξίωσης	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  τ=	  ηλικία	  (παλαιότητα)	  
Δηλ.	  αν	  τα	  νεόδμητα	  στην	  περιοχή	  κυμαίνονται	  στις	  
€2.000/τ.μ.	  ένα	  διαμέρισμα	  ηλικίας	  10	  ετών	  (με	  
α=1,50%)	  κυμαίνεται	  στις:	  €2.000/τ.μ.	  x	  [1/(1+0,015)10]=	  

€2.000/τ.μ.	  x	  0,861	  =	  €1.723,33/τ.μ.	  
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Ποιότητα	  κατασκευής:	  [±5%	  ,	  ±10%]	  
Όροφος:	  ±2,00%	  /	  ρετιρέ:	  5,00%	  /	  ισόγεια	  διαμερίσματα:	  
-‐15,00%	  

Μέγεθος:	  [±5%	  ,	  ±10%]	  
Προσανατολισμός	  /	  γωνιακό:	  ±5%	  	  
Κατάσταση	  εσωτερικού:	  ±15%	  
Τα	  παρακολουθήματα	  δεν	  τα	  εκτιμάμε	  χώρια	  αλλά	  
προσαρμόζουμε	  αντίστοιχα	  την	  τιμή	  μονάδας	  στα	  
μέτρα	  του	  ΣΔ	  	  
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Οι	  κλειστοί	  Η/Χ	  δεν	  εκτιμώνται.	  Πάραυτα	  όταν	  τα	  
συγκριτικά	  μας	  στοιχεία	  διαθέτουν	  Η/Χ	  
ενσωματωμένους	  στην	  ωφέλιμη	  επιφάνεια	  του	  
διαμερίσματος	  προσαρμόζουμε	  κατάλληλα	  την	  τιμή	  
μονάδας	  στα	  μέτρα	  εντός	  ΣΔ.	  

Έλλειψη	  ανελκυστήρα	  για	  2ο	  όροφο	  και	  πάνω:	  -‐10%.	  
Έλλειψη	  θέρμανσης:	  -‐5%.	  
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Γραφεία	  	  
Η	  αξία	  τους	  συνδέεται	  με:	  
Τοποθεσία,	  θέση.	  
Προσβάσεις,	  θέσεις	  στάθμευσης.	  
Προσανατολισμός.	  
Όροφος	  –	  ύπαρξη	  ανελκυστήρα.	  
Μέγεθος.	  
Διαρρύθμιση,	  ύπαρξη	  εσωτερικού	  wc	  ή	  όχι	  σε	  παλιές	  
οικοδομές.	  

Δυνατότητα	  τοποθέτησης	  ταμπέλας.	  
Δίκτυα	  παροχών	  (π.χ.	  data).	  
κλιματισμός.	  
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Οι	  κύριοι	  συντελεστές	  αναγωγής	  των	  γραφείων	  είναι:	  
Ηλικία:	  1/(1+α)τ	  	  

όπου	  α=	  ετήσιο	  ποσοστό	  απαξίωσης	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  τ=	  ηλικία	  (παλαιότητα)	  
Δηλ.	  αν	  τα	  νεόδμητα	  στην	  περιοχή	  κυμαίνονται	  στις	  
€2.500/τ.μ.	  ένα	  γραφείο	  ηλικίας	  6	  ετών	  (με	  α=1,20%)	  
κυμαίνεται	  στις:	  €2.500/τ.μ.	  x	  [1/(1+0,012)6]=	  

€2.500/τ.μ.	  x	  0,93	  =	  €2.325,00/τ.μ.	  
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Ποιότητα	  κατασκευής:	  [±5%	  ,	  ±10%]	  
Προσανατολισμός	  /	  γωνιακό:	  ±5%	  	  
Δρόμος	  με	  εμπορικότητα	  	  &	  όροφος.	  Το	  ποσοστό	  
κυμαίνεται	  	  

Κατάσταση	  εσωτερικού:	  ±15%	  
Μέγεθος:	  [±5%	  ,	  ±10%]	  
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Καταστήματα	  
Η	  αξία	  τους	  συνδέεται	  με:	  
Εμπορικότητα	  δρόμου,	  θέση.	  
Προβολή.	  
Μήκος	  βιτρίνας.	  
Σχέση	  βιτρίνας	  /	  βάθους	  καταστήματος.	  Ζωνοποίηση	  
καταστημάτων.	  

Γωνιακό	  /	  μεσαίο.	  
Ελεύθερο	  ύψος	  καταστήματος.	  
Ύπαρξη	  υπογείου	  /	  μεσοπατώματος.	  	  
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Ηλικία?	  Δεν	  παίζει	  σημαντικό	  ρόλο!?!?!	  
Ποιότητα	  κατασκευής	  /	  βαθμός	  συντήρησης.	  Δεν	  παίζει	  
επίσης	  σημαντικό	  ρόλο.	  Συνήθως	  τα	  καταστήματα	  
πωλούνται	  cold	  shell	  (ψυχρό	  κέλυφος)	  και	  ο	  εκάστοτε	  
επιχειρηματίας	  τα	  διαμορφώνει	  ανάλογα	  τις	  ανάγκες	  
του.	  	  

Η	  ανοιγμένη	  επιφάνεια	  ενός	  καταστήματος	  ανάγει	  σε	  
τιμή	  μονάδας	  ισογείου	  όλες	  τις	  επιφάνειες	  του.	  	  

Ισόγειο	  x	  1	  +	  Υπόγειο	  x	  20%	  +	  Μεσοπάτωμα	  x	  30%	  
Δεν	  εφαρμόζεται	  σε	  πολυώροφα	  εμπορικά	  κέντρα,	  shop	  in	  shop	  κλπ	  
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Παραδείγματα	  	  
Μας ζητήθηκε να εκτιµήσουµε διαµέρισµα του 

3ου ορόφου στην οδό Χ στον Εύοσµο 
Θεσσαλονίκης. Το υπό εκτίµηση διαµέρισµα 
έχει επιφάνεια 87τ.µ. και η κατασκευή του 
κρίνεται καλή.  

   Από την έρευνα συγκριτικών στοιχείων στην 
περιοχή του Ευόσµου καταλήξαµε στα 
παρακάτω στοιχεία που παρατίθενται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
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ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 
(Μ2) 

ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ (€/
Τ.Μ.) 

ΧΡΟΝ/ΓΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 
(ΜΗΝΕΣ) 

Διαµέρισµα 
A 

95 1 Καλή 1.320 18 

Διαµέρισµα 
Β 

90 3 Καλή 1.560 12 

Διαµέρισµα 
Γ 

80 4 Καλή 1.590 16 

Διαµέρισµα 
Δ 

110 4 Μέτρια  1.310 12 

Διαµέρισµα 
Ε 

92 3 Καλή 1.500 15 
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Χρονική	  αναγωγή	  
Παρατηρούµε ότι τα διαµερίσµατα Β και Ε έχουν 
όλα τα στοιχεία τους κοινά εκτός από την 
ηµεροµηνία πώλησης τους. 

    Η διαφορά στην τιµή τους είναι €1.560/τ.µ. – 
€1.500/τ.µ. = €60/τ.µ. µέσα σε χρονικό διάστηµα 
t=3µήνες. 

    Συνεπώς €60/τ.µ. ÷ 3 = € 20/τ.µ./µήνα και ο 
πίνακας γίνεται:   
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ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 
(Μ2) 

ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ (€/Τ.Μ.) 

Διαµέρισµα A 95 1 Καλή (1.320 
+18x20=) 1.680 

Διαµέρισµα Β 90 3 Καλή (1.560 
+12x20=) 1.800 

Διαµέρισµα Γ 80 4 Καλή (1.590 
+16x20=) 1.910 

Διαµέρισµα Δ 110 4 Μέτρια  (1.310 
+12x20=) 1.550 

Διαµέρισµα Ε 92 3 Καλή (1.500 
+15x20=) 1.800 
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Αναγωγή	  βάση	  του	  βαθμού	  συντήρησης	  
Παρατηρούµε ότι τα διαµερίσµατα Γ και Δ έχουν 
όλα τα χαρακτηριστικά τους κοινά, εκτός από 
την κατάσταση κατασκευής.  

  Η διαφορά από την καλή στην µέτρια κατάσταση 
εκφράζεται σε  €1.910 – €1.550 = €360. 
Εποµένως ο πίνακας αλλάζει ως εξής: 
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ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 
(Μ2) 

ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ (€/Τ.Μ.) 

Διαµέρισµα A 95 1 Καλή 1.680 
Διαµέρισµα Β 90 3 Καλή  1.800 
Διαµέρισµα Γ 80 4 Καλή  1.910 
Διαµέρισµα Δ 110 4 Καλή   (1.550 + 360=) 

1.910 
Διαµέρισµα Ε 92 3 Καλή  1.800 
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Αναγωγή	  στον	  όροφο	  
Διαφορά 3ου και 1ου ορόφου: €1.800/τ.µ. – 
€1.680/τ.µ. = €120/τ.µ.  

 
Διαφορά 3ου και 4ου ορόφου: € 1.910/τ.µ. – 
€1.800/τ.µ. = €110/τ.µ. 

 
Εποµένως ο πίνακας αλλάζει ως εξής: 
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ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 
(Μ2) 

ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ (€/Τ.Μ.) 

Διαµέρισµα A 95 3 Καλή 1.680 + 120 = 
1.800 

Διαµέρισµα Β 90 3 Καλή  1.800 
Διαµέρισµα Γ 80 3 Καλή  1.910 – 110 = 

1.800 
Διαµέρισµα Δ 110 3 Καλή    1.910 – 110 = 

1.800 
Διαµέρισµα Ε 92 3 Καλή  1.800 
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Η αξία του υπό εκτίµηση διαµερίσµατος µε την 
συγκριτική µέθοδο είναι: 

 
 €1.800/τ.µ. x 87τ.µ. = €156.600, ήτοι  ~€155.000 
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Να	  εκτιμηθεί	  οικόπεδο	  άρτιο	  και	  οικοδομήσιμο	  με	  
ΣΔ=3,0,	  κάλυψη	  70%,	  έκτασης	  430τ.μ.	  και	  γωνιακό.	  Τα	  
συγκριτικά	  στοιχεία	  που	  συλλέχθηκαν	  από	  την	  έρευνα	  
αγοράς	  μας	  είναι:	  
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ΑΚΙΝΗΤΟ	   ΕΚΤΑΣΗ	  
(Τ.Μ.)	  

ΣΔ	   ΓΩΝΙΑΚΟ	   ΑΞΙΑ	  (€/
Τ.Μ.)	  

ΧΡΟΝ/ΓΙΑ	  
ΠΩΛΗΣΗΣ	  
(ΜΗΝΕΣ)	  

Α	   630	   3,60	   ΝΑΙ	   5.837	   12	  

Β	   530	   3,00	   ΝΑΙ	   4.890	   4	  

Γ	   420	   3,00	   ΝΑΙ	   4.860	   10	  

Δ	   480	   3,00	   ΌΧΙ	   4.720	   11	  

Ε	   550	   3,60	   ΌΧΙ	   5.712	   9	  
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Τα	  οικόπεδα	  Β	  και	  Γ	  έχουν	  όλα	  τα	  στοιχεία	  τους	  κοινά	  
και	  η	  τιμή	  τους	  διαφέρει	  μόνο	  από	  τον	  χρόνο	  πώλησης	  
τους.	  Άρα	  η	  διαφορά	  των	  €4.890/τ.μ.	  –	  €4.860/τ.μ.	  =	  
€30/τ.μ.	  προκύπτει	  από	  χρονικό	  διάστημα	  6	  μηνών,	  
ήτοι	  €5/τ.μ./μήνα.	  	  

Συνεπώς	  ο	  πίνακας	  γίνεται:	  
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ΑΚΙΝΗΤΟ	   ΕΚΤΑΣΗ	  
(Τ.Μ.)	  

ΣΔ	   ΓΩΝΙΑΚΟ	   ΑΞΙΑ	  (€/
Τ.Μ.)	  

Α	   630	   3,60	   ΝΑΙ	   5.837	  +12	  x	  5	  =	  
5.897	  

Β	   530	   3,00	   ΝΑΙ	   4.89+4	  x	  5	  =	  
4.910	  

Γ	   420	   3,00	   ΝΑΙ	   4.860	  +	  10	  x	  5	  
=	  4.910	  

Δ	   480	   3,00	   ΌΧΙ	   4.720	  +	  11	  x	  5	  =	  
4.775	  

Ε	   550	   3,60	   ΌΧΙ	   5.712	  +	  9	  x	  5	  =	  
5.757	  
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Παρατηρούμε	  ότι	  για	  οικόπεδα	  ιδίου	  ΣΔ	  η	  αξία	  τους	  
αλλάζει	  μόνο	  από	  αν	  είναι	  γωνιακά	  ή	  όχι.	  Ανάγουμε	  
όλα	  τα	  οικόπεδα	  ως	  γωνιακά	  και	  έχουμε:	  
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ΑΚΙΝΗΤΟ	   ΕΚΤΑΣΗ	  
(Τ.Μ.)	  

ΣΔ	   ΓΩΝΙΑΚΟ	   ΑΞΙΑ	  (€/
Τ.Μ.)	  

Α	   630	   3,60	   ΝΑΙ	   5.897	  

Β	   530	   3,00	   ΝΑΙ	   4.910	  

Γ	   420	   3,00	   ΝΑΙ	   4.910	  

Δ	   480	   3,00	   ΝΑΙ	   4.910	  

Ε	   550	   3,60	   ΝΑΙ	   5.897	  
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Αναγωγή	  λόγω	  ΣΔ.	  Παίρνουμε	  την	  αναλογία	  3,00/3,60	  =	  
0,833	  και	  πολλαπλασιάζουμε	  την	  αξία	  των	  οικοπέδων	  
με	  ΣΔ=3,60	  με	  το	  0,833,	  ενώ	  τα	  οικόπεδα	  με	  ΣΔ=3,00	  
πολλαπλασιάζονται	  με	  την	  μονάδα	  (1).	  Έχουμε	  τελικά:	  
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ΑΚΙΝΗΤΟ	   ΕΚΤΑΣΗ	  
(Τ.Μ.)	  

ΓΩΝΙΑΚΟ	   ΑΞΙΑ	  (€/
Τ.Μ.)	  

Α	   630	   ΝΑΙ	   4.912,20	  

Β	   530	   ΝΑΙ	   4.910,00	  

Γ	   420	   ΝΑΙ	   4.910,00	  

Δ	   480	   ΝΑΙ	   4.910,00	  

Ε	   550	   ΝΑΙ	   4.912,20	  
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Θεωρούμε	  ότι	  η	  τιμή	  μονάδας	  στην	  περιοχή	  είναι	  €4.911/
τ.μ.	  και	  το	  οικόπεδο	  εκτιμάται	  

430τ.μ.	  x	  €4.911/τ.μ.	  =	  €2.111.730,00,	  στρογγυλοποιημένο	  
σε	  €2.100.000.	  

	  
Η	  μέθοδος	  αυτή	  δεν	  είναι	  η	  πλέον	  κατάλληλη	  για	  
οικόπεδα.	  Προτιμάται	  η	  μέθοδος	  αξιοποίησης	  
οικοπέδου	  που	  θα	  αναλυθεί	  αργότερα	  
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Να	  εκτιμηθεί	  διαμέρισμα	  σαλοκουζίνας,	  2	  δωματίων,	  1	  
λουτραποχωρητηρίου,	  επιφάνειας	  90τ.μ.	  	  στον	  Άγιο	  
Ιωάννη	  Θεσσαλονίκης.	  	  

Από	  την	  έρευνα	  αγοράς	  καταγράψαμε	  τις	  παρακάτω	  
τιμές	  πώλησης	  αντίστοιχων	  διαμερισμάτων	  στην	  εγγύς	  
περιοχή.	  

� Xi=	  245.000,	  248.000,	  250.000,	  250.000,	  250.000,	  
250.000,	  251.000,	  252.000,	  252.000,	  254.000.	  
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Ο	  μέσος	  αριθμητικός	  του	  δείγματος	  είναι:	  
	  	  	  	  ÷	  n	  =	  (245.000	  +	  248.000	  +	  250.000	  +	  250.000	  +	  
250.000	  +	  250.000	  +	  251.000	  +	  252.000	  +	  252.000	  +	  
254.000)	  ÷	  10	  =	  €250.200	  

Η	  θέση	  της	  διαμέσου	  είναι:	  
(n+1)÷2	  =	  5,5	  δηλαδή	  ανάμεσα	  στην	  5η	  και	  6η	  θέση.	  
Δηλαδή	  βάση	  της	  διαμέσου	  η	  αξία	  είναι	  (250.000	  +	  
250.000)	  /2	  =€250.000	  

Επικρατούσα	  τιμή	  δείγματος	  Μο	  	  =	  250.000	  
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Όλα	  συνηγορούν	  σε	  τιμή	  €250.000,00	  
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� Παράδειγμα	  Συγκριτικής	  Μεθόδου	  
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ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ	  ΜΕΘΟΔΟΣ	  
�  Με	  βάση	  τη	  μέθοδο,	  αναπτύσσεται	  σενάριο	  ανάπτυξης	  του	  ακινήτου.	  

Προσδιορίζεται	  η	  αξία	  του	  ακινήτου	  με	  βάση	  την	  μελλοντική	  του	  
εκμετάλλευση.	  

�  Εφαρμόζεται	  λόγω	  απουσίας	  συγκριτικών	  στοιχείων.	  
�  Η	  λογική	  της	  μεθόδου	  έχει	  ως	  βάση	  το	  ανώτατο	  τίμημα	  που	  θα	  ήταν	  

διατεθειμένος	  να	  πληρώσει	  ένας	  επενδυτής.	  Το	  ανώτατο	  τίμημα	  
προκύπτει	  αφού	  αφαιρεθούν	  από	  τη	  συνολική	  αναμενόμενη	  τιμή	  
πώλησης	  τα	  συναφή	  με	  το	  κόστος	  του	  έργου	  έξοδα.	  

�  Επιτυγχάνεται	  μία	  αναλυτική	  προσέγγιση	  ολόκληρου	  του	  φάσματος	  
της	  διαδικασίας	  αξιοποίησης	  του	  ακινήτου.	  
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�  Κόστος	  οικοπέδου:	  Τιμή	  που	  θα	  προκύψει	  
�  Κόστος	  κατασκευής	  και	  ανάπτυξης	  του	  ακινήτου	  
�  Απρόβλεπτα	  έξοδα:	  Ποσοστό	  5%	  επί	  του	  συνολικού	  κόστους	  
�  Αμοιβές	  μηχανικών:	  Ποσοστό	  5%	  επί	  του	  συνολικού	  κόστους	  
�  Επιτόκιο	  Δανεισμού:	  Ανάλογο	  του	  χρόνου	  αποπεράτωσης	  της	  

κατασκευής.	  Επιτόκιο	  λόγω	  κόστους	  αγοράς	  της	  ιδιοκτησίας	  και	  
επιτόκιο	  λόγω	  κόστους	  κατασκευής	  του	  έργου	  

�  Αμοιβές	  κτηματομεσίτη:	  2%	  επί	  των	  πωλήσεων	  
�  Αμοιβές	  νομικών:	  1%	  επί	  των	  πωλήσεων	  
�  Έξοδα	  Marketing:	  Ως	  5%	  επί	  των	  πωλήσεων	  
�  Ποσοστό	  εργολαβικού	  οφέλους:	  15%	  επί	  των	  πωλήσεων	  
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Τρίτη 00 Απριλίου, 0000 
 
Υπόψη: κ.κ.  θυυθθυθυθυθ Δηµήτρη, υθυθυθθ Παναγιώτη, θυθυθυθυ Στέλλας. 
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ χχχχχχχ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Αξιότιµοι Κύριοι, 
 
Σας ευχαριστούµε για την εντολή σας να σας παρέχουµε έκθεση της αγοραίας αξίας του παραπάνω ακινήτου.   
Επισκεφθήκαµε τους χώρους, κάναµε την απαραίτητη διερεύνηση του θέµατος και τους απαραίτητους ελέγχους και 
τώρα έχουµε τη δυνατότητα να σας αναφέρουµε ως εξής: 
 
Πριν παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα της εκτιµήσεως θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε τα παρακάτω: 
 
1.  Υποθέτουµε ότι το ακίνητο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας περί δοµήσεως. 
 
2.  Κατά την εκτίµηση δεν υπολογίσθηκαν καθόλου τυχόν έξοδα πωλήσεως ή φόροι που πρέπει να πληρωθούν σε 

περίπτωση διαθέσεως του ακινήτου. 
 
3.  Υποθέτουµε ότι το εν λόγω ακίνητο θα αγοραστεί ελεύθερο από υποθήκες, περιοριστικά µέτρα, κ.λ.π, καθώς 

και από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση ή δέσµευση που θα επηρέαζε την αξία του. 
 
4.  Ο υπολογισµός της αξίας έγινε µε βάση συγκεκριµένες οδηγίες και κανόνες που έχουν θεσπισθεί από την 

TEGOVA (The European? Group of Valuers’ Associations) σχετικά µε την εκτίµηση ακινήτων στην Ευρώπη. 



ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
 
Πρόκειται για  οικοπεδική έκταση, που βρίσκεται στoν Δήµο χχχχχ του νοµού Θεσσαλονίκης. Ο 
δήµος χχχχ είναι ένας αναπτυσσόµενος οικιστικά δήµος που κυριαρχείται από κτίρια 
κατοικιών, οικοπεδικές εκτάσεις και αγρούς.  
 
Η οικοπεδική έκταση βρίσκεται επί ανώνυµου δηµοτικού πεζοδρόµου σε απόσταση 100 
µέτρων περίπου από την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος της στροφής του Δήµου 
χχχχχ. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται περί τα έντεκα (11) χιλιόµετρα βορειοδυτικά από το 
κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η ευρύτερη του οικοπέδου περιοχή κυριαρχείται από 
οικοπεδικές εκτάσεις βιοτεχνικά κτίρια καθώς και πλήθος νεόκτιστων οικοδοµών ή εργοταξίων 
ανάπτυξης. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Μετά από την διάνοιξη δηµοτικού πεζοδρόµου η αρχική οικοπεδική έκταση διασπάστηκε σε 
δύο (2) τεµάχια. Τα υπό εκτίµηση οικοπεδικά τεµάχια βρίσκονται επί των οικοδοµικών 
τετραγώνων Γ.χχχ και Γ. χχχ του οικισµού χχχχχχ Πρόκειται για τα υπ’ αριθµόν 01 και 02 
οικόπεδα που έχουν πρόσοψη επί της οδού χχχχχχ και πεζοδρόµων. Στην παρούσα τεχνική 
έκθεση πραγµατοποιείται η εκτίµηση της αγοραίας αξίας και των δύο οικοπέδων συνολικής 
επιφάνειας 1984,73 µ2+5685,89 µ2 = 7670,62 µ2, ως συνολικής έκτασης επί των οικοδοµικών 
τετραγώνων χχχ και χχχ. 



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η υπό εκτίµηση έκταση είναι συνολικής επιφανείας 7670,62 µ2. 
 
Η διαφορά χρήσης γης µεταξύ των δύο οικοπέδων προκύπτει λόγω της διαφορετικής 
θέσης των δύο εκτάσεων. Συγκεκριµένα στο ένα εκ των δύο (το µεγαλύτερο κοµµάτι του 
Ο.Τ. χχχ Αρ.Οικ. 1) επιτρέπεται χρήση γενικής κατοικίας ενώ στο 2ο εκ των δύο (Ο.Τ. χχχ 
Αρ. Οικ. 2) η επιτρεπόµενη χρήση είναι αυτή της αµιγούς κατοικίας. 
Το ότι στο δεύτερο οικόπεδο η χρήση γης είναι αµιγούς κατοικίας δεν σηµαίνει ότι δεν 
επιτρέπεται συνολικά η χρήση καταστηµάτων, αλλά ότι επιτρέπεται η χρήση 
συγκεκριµένων επαγγελµατικών χώρων. Συγκεκριµένα στις ζώνες αµιγούς κατοικίας 
επιτρέπονται τα εµπορικά καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των 
κατοίκων µιας περιοχής. Τέτοια είναι τα παντοπωλεία, τα φαρµακεία, τα χαρτοπωλεία, κτλ. 
Επιτρέπονται επίσης οι αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γυµναστήρια κτλ. 
Στις χρήσεις γενικής κατοικίας επιτρέπονται όλοι οι εµπορικοί χώροι µε εξαίρεση τα 
πολυκαταστήµατα και τις υπεραγορές.  
 
Επιτρέπονται επίσης χρήσεις όπως τράπεζες, ασφάλειες κτλ. 
 
Η δόµηση στον Δήµο χχχχχ και συγκεκριµένα στην πολεοδοµική ζώνη των οικοπέδων 
ακολουθεί τις αρχές εφαρµοής σύµφωνα µε το σύστηµα του κοινωνικού συντελεστή.  



Έτσι προκύπτουν οι ακόλουθοι πίνακες: 
 
ΔΟΜΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ	  (εμβαδόν)	  

 
 
 
 

Έτσι η συνολική έκταση του προς εκµετάλευση χώρου αντιστοιχεί σε 5900,47 µ2 ενώ τα τελικά µεγέθη δόµησης 
µετά την εφαρµογή του κοινωνικού συντελεστή είναι τα ακόλουθα: 

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

 
 
Προφανώς, και από τα µεγέθη των πινάκων ο προτεινόµενος τρόπος δόµησης είναι αυτός µε την χρήση του 
κοινωνικού συντελεστή. Οι επιφάνειες δόµησης τόσο των κατοικιών όσο και των εµπορικών χώρων είναι οι 
µέγιστες και συνολικά αγγίζουν το εµβαδόν των 3540,28 µ2 για τις κατοικίες και 4130,33 µ2 για τα καταστήµατα.  

Αριθµός 
Οικοδοµικού 
τετραγώνου 

Αριθµός 
Οικοπέδου 

Εµβαδόν 
Οικοπέδου 

Συντελεστής 
Δόµησης 
χωρίς Κ.Σ. 

Συντελεστ
ής 
Κάλυψης 

Συνολική 
δόµηση 

Δόµηση 
κατοικιών 

Δόµηση 
Καταστηµάτων 

χχχ 1 5685,89 0,80 0,50 4548,71 1705,77 2842,94 
χχχ 2 1984,73 0,80 0,50 1587,78 595,42 992,36 

Αριθµός Οικοδοµικού 
τετραγώνου 

Αριθµός 
Οικοπέδου 

Εµβαδόν 
Οικοπέδου 

Συντελεστής 
Δόµησης µε 
Κ.Σ. 

Συντελεστής 
Κάλυψης 

Υπολογισµός επιφανείας που 
δίδεται στον Δήµο 

Τελικό 
Εµβαδόν 

χχχ 1 5685,89 1,30 0,70 αρχ. εµβαδόν *  (23,077/100) 4373,76 
χχχ 2 1984,73 1,30 0,70 αρχ. εµβαδόν *  (23,077/100) 1526,71 

Αριθµός 
Οικοδοµικού 
τετραγώνου 

Αριθµός 
Οικοπέδου 

Εµβαδόν 
Οικοπέδου 

Συντελεστής 
Δόµησης µε 
Κ.Σ. 

Συντελεστής 
Κάλυψης 

Συνολική 
δόµηση 

Δόµηση 
κατοικιών 

Δόµηση 
Καταστηµάτων 

χχχ 1 4373,76 1,30 0,70 5685,89 2624,26 3061,63 
χχχ 2 1526,71 1,30 0,70 1984,72 916,02 1068,70 



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ 
 
Ο προσδιορισµός της αξίας του ακινήτου κρίνεται σκόπιµο να υπολογισθεί µε τη Μέθοδο του Αξιοποίησης 
(Αφαιρετική Μέθοδος). 
 
Με βάση τη µέθοδο αυτή, αναπτύσεται σενάριο που αφορά την ανάπτυξη του οικοπέδου σε κτίριο κατοικιών. Έτσι 
προσδιορίζεται η αξία του οικοπέδου µε βάση την εκτιµώµενη µελλοντική του εκµετάλλευση ως χώρος κατοικίας. 
 
Η µεθοδολογία προσδιορισµού της αγοραίας αξίας του οικοπέδου είναι γνωστή ως «Αφαιρετική Μέθοδος» ή 
«Μέθοδος Αξιοποίησης» (Residual Method of Valuation). Εφαρµόζεται συνήθως σε περιπτώσεις προσδιορισµού 
αξίας οικοπέδων για τα οποία είτε δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, είτε τα στοιχεία αγοράς είναι ανεπαρκή ώστε 
να προσδιοριστεί επακριβώς η αξία τους. 
 
Η λογική της µεθόδου αυτής έχει ως βάση το ανώτατο τίµηµα που θα ήταν διατεθειµένος να πληρώσει ένας 
επενδυτής για µία οικοπεδική έκταση στην επέκταση του Δήµου Ευόσµου της Θεσσαλονίκης. Το ανώτατο τίµηµα 
προκύπτει αφού αφαιρεθούν από τη συνολική αναµενόµενη τιµή πώλησης τα συναφή µε το κόστος του έργου 
έξοδα, που είναι τα ακόλουθα: 
Κόστος κατασκευής, αµοιβές µηχανικών, δικηγόρων, προώθησης (marketing), κόστος χρηµατοδότησης ή/και 
εξυπηρέτησης δανείου και εργολαβικό όφελος. 
 
Ως εκ τούτου επιτυγχάνουµε µία αναλυτική προσέγγιση ολόκληρου του φάσµατος της διαδικασίας αξιοποίησής του. 
Κατά συνέπεια, αναµένουµε µια σαφή ένδειξη ως προς το ανώτατο τίµηµα που είναι διατεθειµένος να καταβάλει 
ένας επενδυτής. Οι συντελεστές οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της αναλυτικής αυτής προσέγγισης έχουν 
ως εξής: 



i.  Αναµενόµενο εισόδηµα από πωλήσεις: 
 
Αναφέρεται στην αξία µονάδας του αποπερατωµένου κτιρίου. Το µοντέλο που θα παρουσιασθεί εξετάζει την δηµιουργία ενός κτιρίου 
εµορικών χώρων στο ισόγειο µε υπόγειο και κατοικιών στους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου. 
 
Θεωρείται ότι η ελάχιστη µέση τιµή της αγοραίας αξίας για τα διαµερίσµατα προσδιορίζεται στο ποσόν των 1.500 Ευρώ/µ2 και για τα 
καταστήµατα στο ποσό των 2.000 Ευρώ/µ2. 
 
i.  Κόστος έργου 
 
Οι παράµετροι κόστους του έργου έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 
Α. Κόστος Οικοπέδου:  Είναι η ζητούµενη τιµή που θα προκύψει έχοντας γνωστές όλες τις άλλες παραµέτρους. 
 
Β. Κόστος κατασκευής: Θεωρούµε ότι η τιµή µονάδας είναι η τιµή των 700 Ευρώ/µ2 για την κατασκευή κατοικιών, 600 Ευρώ/µ2 για την 

κατασκευή καταστηµάτων και 400 Ευρώ/µ2 για την κατασκευή υπογείων,. 
 
Γ. Απρόβλεπτα έξοδα:  Υπολογίζεται σε ποσοστό περίπου 5% του συνολικού κόστους. 
 
Δ. Αµοιβές µηχανικών:  Υπολογίζεται ένα 3% του συνολικού κόστους κατασκευής. 
 
Ε. Επιτόκιο δανεισµού: Με ένα µέσο επιτόκιο 3%, και µία συνολική χρονική περίοδο 24 µηνών για την συνολική αποπεράτωση του 

έργου και 18 µηνών για την κατασκευαστική του φάση, λαµβάνοντας υπόψη τον ανατοκισµό σε τρίµηνη βάση 
και θεωρώντας τα κατασκευαστικά έξοδα µε βάρος 0.50, καταλήγουµε σε επιτόκιο 6% για το κόστος αγοράς 
και 4,5% για το κόστος κατασκευής. 

 
Στ. Αµοιβές κτηµατοµεσίτη:  Εκτιµώνται στο 2%, τόσο της αξίας της γης, όσο και για τη διάθεση των αποπερατωµένων χώρων. 
 
Ζ. Αµοιβές νοµικού:  Εκτιµώνται στο 1% τόσο για την αγορά, όσο και για τη διάθεση των αποπερατωµένων χώρων. 
 
Η. Marketing:  Εκτιµάται µηδενικό κόστος λόγω της χρήσης και της τοποθεσίας του οικοπέδου. 
 
Θ. Ποσοστό εργολαβικού οφέλους:  Αποπληθωρισµένο ποσοστό εργολαβικού οφέλους 15%, υπολογισµένο επί του συνολικού 

κόστους κατασκευής. 



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ χχχχχχχ       
   

ΠΩΛΗΣΕΙΣ(Αγοραίες Αξίες) 
Πωλήσεις Κατοικιών  3540,28 1.500 5.310.420 
Πωλήσεις Καταστηµάτων 4130,33 2.000 8.260.660 

Εισόδηµα από Πωλήσεις 13.571.080 

KOΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Αξία οικοπέδου 3.442.629 
Φόρος Μεταβίβασης 11.00% 378.689 
Εξοδα Νοµικών 1.00% 34.426 
Αµοιβές Κτηµατοµεσίτη 2.00% 68.853 

Συνολ. Κόστος Αγοράς Οικοπέδου 3.924.597 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Κόστος Κατασκευής Κατοικιών 3540,28 700 2.478.196 
Κόστος Κατασκευής Καταστηµάτων 4130,33 600 2.478.198 
Κόστος Κατασκευής υπογείων 4130,33 400 1.652.132 
Απρόβλεπτα Εξοδα 5.00% 123.910 
Αµοιβές Μηχανικών - Αδεια 5.00% 123.910 

Συνολ. Κόστος Κατασκευής 6.856.346 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Υπολογίζεται µε βάση ετήσιο επιτόκιο 3%  

Χρηµατοδότηση αγοράς κτιρίου  24 µήνες  µέχρι αποπεράτωσης   235.476 
Χρηµατοδότηση κατασκευής κτιρίου 18 µήνες µε βάρος  50.00%    308.536 

Συνολ. Κόστος Χρηµατοδότησης 544.011 



ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Υπολογίζεται µε βάση ετήσιο επιτόκιο 3%  

Χρηµατοδότηση αγοράς 24 µήνες  µέχρι αποπεράτωσης   235.476 
Χρηµατοδότηση κατασκευής κτιρίου 18 µήνες µε βάρος  
50.00%    308.536 

Συνολ. Κόστος Χρηµατοδότησης 544.011 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
Εξοδα Μεσιτών 2.00% επί των πωλησ. 271.422 
Εξοδα Νοµικών 1.00% επί των πωλησ. 135.711 
Εξοδα Marketing 0 

Συνολ. Κόστος Προώθ.-Προβολής 407.132 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 11.800.939 

Συνολικό Εισόδηµα Από Πωλήσεις 13.571.080 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.770.141 

Ποσοστό Εργολαβικού Οφέλους 15% 



Σύµφωνα λοιπόν µε τον παραπάνω υπολογισµό προκύπτει συνολική αξία ακινήτου της τάξης των 
3.442.629 Ευρώ. Η αξία αυτή έχει σαν βάση το συνολικό εµβαδόν του οικοπέδου 5900,47 µ2 και 
ανάγεται σε τιµές µονάδας 3.442.629 Ευρώ/7670,62µ2= 448,80 Ευρώ/µ2 

 
Κατά την άποψή µας, η παραπάνω αγοραία αξία των 3.500.000 Ευρώ (Τρία Εκατοµύρια Πεντακόσιες 
Χιλιάδες Ευρώ) αντικατοπτρίζει τα δεδοµένα της τοπικής κτηµαταγοράς. 
 
 

3.500.000 Ευρώ. 
 

v  v  v 
 
 Τέλος σύµφωνα µε την πάγια τακτική µας, βεβαιώνουµε ότι η παρούσα αναφορά είναι εµπιστευτική και 
απευθύνεται αποκλειστικά στον παραλήπτη και για τον σκοπό που αναφέρεται πιο πάνω. Καµία 
ευθύνη δεν αναγνωρίζεται έναντι τρίτων. Εξάλλου, η παρούσα έκθεση εκτιµήσεως, ή µέρος αυτής, ή 
αναφορά σε αυτήν, απαγορεύεται να δηµοσιευθεί µέσω οποιουδήποτε µέσου ή σε οποιοδήποτε 
έντυπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση. 
 
                            

        Με εκτίµηση, 
 

Νικόλας Καρανικόλας,  
Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός, Μ.Sc., PhD 



Παραδείγµατα 

Αρ.Πρωτ.: XXXXXXXXXXXX 

 

17 Δεκεµβρίου XXXXXXXXXXXX 

 

XXXXXXXXXXXX  

κα. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 6 & XXXXXXXXXXXX 

142 34 Νέα Ιωνία 

Tηλ.: 210 XXXXXXXXXXXX 

Fax: 210 XXXXXXXXXXXX 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ), ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΟΔΩΝ XXXXXXXXXXXX αρ. __ & XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΤΗΣ 

ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 

 

Αξιότιµη κυρία XXXXXXXXXXXX, 

 

Μετά από την εντολή σας να διερευνηθούν η αγοραία και η µισθωτική αξία του πιο πάνω ακινήτου και αφού 

πραγµατοποιήθηκε επιτόπου αυτοψία και ερευνήθηκαν οι σχετικές παράµετροι και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, η 

εταιρεία µας είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει την παρούσα έκθεση η οποία επιτεύχθηκε µε γνώµονα τις 

ακόλουθες προδιαγραφές: 



Παραδείγµατα 

Η µελέτη εκτίµησης της αξίας του ακινήτου επιτεύχθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκδίδονται από το Royal Institution of 

Chartered Surveyors (R.I.C.S.) για θέµατα σχετικά µε εκτιµήσεις ακινήτων σε διεθνή κλίµακα και σε συνεργασία µε την 

Incorporated Society of Valuers and Auctioneers (I.S.V.A.). 

 

Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που ακολουθούν καθορίζονται από την International Valuation Standards Committee και 

από το European Group of Valuers of Fixed Assets. 

 

Η αγοραία αξία του εν λόγω ακινήτου εκτιµάται ως εκείνο το ποσό για το οποίο το ακίνητο στην ελεύθερη αγορά, 

ιδιόκτητο, ελεύθερο, θα πωληθεί µετά από µία διαδικασία προώθησης και προβολής η οποία καλόπιστα και χωρίς πίεση 

θα φέρει τα δύο ενδιαφερόµενα µέρη (πωλητή - αγοραστή) στην επίτευξη της αµοιβαίας συµφωνίας. 

 

Ο υπολογισµός της αγοραίας αξίας του ακινήτου δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε έξοδα που πιθανόν να προκύψουν από 

πώληση ή φορολογία. Επίσης υποτίθεται ότι το προς εκτίµηση ακίνητο διατίθεται ελεύθερο στην αγορά από 

περιοριστικούς όρους και δεσµεύσεις έναντι τρίτων, οι οποίες δύνανται να επιφέρουν µεταβολές επί της αξίας του. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις XX Δεκεµβρίου του XXXX πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στο υπό εκτίµηση ακίνητο. Στη συνέχεια έλαβε χώρα µια 

πλήρης έρευνα κτηµαταγοράς στην περιοχή, µε απώτερο σκοπό την διερεύνηση του κοινωνικο-οικονοµικού προφίλ της 

περιοχής καθώς και την τεκµηρίωση της προς εκτίµηση αγοραίας και µισθωτικής αξίας του.  

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ – ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

 

Το ακίνητο ευρίσκεται εντός του οικισµού της Χίου στο νησί της Χίου.  Το νησί της Χίου είναι το πέµπτο µεγαλύτερο νησί 

της Χώρας και ανήκει γεωγραφικά στο σύµπλεγµα των νησιών που σχηµατίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτά είναι πέρα 

από τη Χίο, η Λέσβος, η Λήµνος, η Σάµος, η Ικαρία και ο Άγιος Ευστράτιος.  

 

Ο νοµός της Χίου βρίσκεται στο Α. Αιγαίο, πολύ κοντά στις Μικρασιατικές ακτές. Αποτελείται από το οµώνυµο νησί, τα 

Ψαρά, τις Οινούσες (Οινούσα, Πρασονήσι ή Κίος), Στρόβιλο, Φαρµακερό, Αρχοντονήσι, Γαβάθι, Αυλώνι, Ποντικονήσι και 

Πασάς) και πολλές άλλες νησίδες. Έχει έκταση 904 τ. χλµ. και πληθυσµό 52.691 κατοίκους. Πρωτεύουσα του νοµού 

είναι η Χίος. 

Το υπό εκτίµηση ακίνητο βρίσκεται στη συµβολή της οδού XXXXXXXXXXXX αρ. XX µε την οδό XXXXXXXXXXXX 

(πεζόδροµος, δεν υφίσταται αρίθµηση οδού), εντός του Οικισµού του Δήµου Χίου της Νήσου Χίου. Ο οικισµός της Χίου 

δεν διαθέτει ρυµοτοµικό σχέδιο και είναι προϋφιστάµενος του 1923, έτσι το ακίνητο ευρίσκεται εκτός ρυµοτοµικού 

σχεδίου και εντός οικισµού. Συγκεκριµένα, γεωµετρικά περικλείεται από τις οδούς XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX και XXXXXXXXXXXX,  
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ενώ η οδός XXXXXXXXXXXX η οποία εφάπτεται µε το βόρειο τµήµα του ακινήτου καταλήγει σε αδιέξοδο.  

 

Στο µέσο της πρόσοψης του ακινήτου καταλήγει η οδός XXXXXXXXXXXX και στη συµβολή της µε την οδό 

XXXXXXXXXXXX µετατρέπεται η τελευταία σε πεζόδροµο. Βορείως του ακινήτου η οδός XXXXXXXXXXXX µετατρέπεται σε 

πεζόδροµο µόνο κατά τις ώρες λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων. 

 

Η οδός XXXXXXXXXXXX είναι η εµπορικότερη οδός της Χίου, όπου το σύνολο των ακινήτων έχουν εµπορικές χρήσεις 

λιανεµπορίου και καταστηµάτων ψυχαγωγίας (καφέ, εστιατόρια, κλπ.). Δεδοµένης της µικρής κλίµακας της οδού και της 

µεγάλης ζήτησης για εµπορικές χρήσεις στον οικισµό της Χίου οι αγοραίες αξίες καθώς και τα µισθώµατα των ακινήτων 

ακολουθούν ιδιαίτερα υψηλές τροχιές τιµών. 

 

Σε µικρή απόσταση από το υπό εκτίµηση ακίνητο εντοπίζεται η ιερά µητρόπολη της Χίου, καθώς και κτίρια του 

πανεπιστήµιου Αιγαίου, Γυµνασίου και Δηµοτικού Σχολείου. Η κεντρική πιάτσα των ταξί ευρίσκεται στο τέλος του 

πεζόδροµου XXXXXX όπως και όλες οι κεντρικές λειτουργίες του οικισµού. Τα δηµόσια κτίρια (Δηµαρχείο, ΟΤΕ, κλπ.) 

ενώ το σύνολο των εµπορικών καταστηµάτων της Χίου εντοπίζονται σε µικρές αποστάσεις από το ακίνητο. Η Θάλασσα 

απέχει από το ακίνητο περί τα 300 µέτρα. 

Σε απόσταση, κατά συνέπεια, που εξυπηρετεί το υπό εκτίµηση ακίνητο εντοπίζονται όλες οι απαραίτητες για την 

εξυπηρέτησή του υπηρεσίες (καταστήµατα Τραπεζών, εµπορικά καταστήµατα, κεντρικές χρήσεις, δηµόσιες υπηρεσίες, 

κ.λ.π.), ενώ στην άµεσα γύρω περιοχή υπάρχει σηµαντική έλλειψη χώρων στάθµευσης. Συγκεκριµένα λόγω της 

έλλειψης ρυµοτοµικού σχεδίου και του µικρού πλάτους των κεντρικών αρτηριών του οικισµού η έλλειψη χώρων 

στάθµευσης αποτελεί το  
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κρισιµότερο ίσως πρόβληµα της περιοχής, κατά δήλωση τουλάχιστον των περιοίκων.  

 

Συνοπτικά, τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της περιοχής του ακινήτου είναι η θέση του και η φήµη της περιοχής, συνεπώς, 

η εξυπηρέτησή του από όλες τις υπηρεσίες που εντοπίζονται πλησίον του. Αντιθέτως, ο έντονος κυκλοφοριακός φόρτος, 

που αναλαµβάνουν οι γύρω δρόµοι, κατά τις περισσότερες ώρες της ηµέρας και η απουσία χώρων στάθµευσης 

συγκαταλέγονται ανάµεσα στα βασικά µειονεκτήµατά της ευρύτερης περιοχής. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤOY 

 

Το υπό εκτίµηση ακίνητο αποτελεί ένα ισόγειο επαγγελµατικό κτίριο το οποίο διαιρείται σε δύο καταστήµατα συµβατικής 

κατασκευής. Το κτίριο σύµφωνα µε δήλωση του προηγούµενου ιδιοκτήτη κτίστηκε σε υπάρχον κτίσµα το οποίο προϋπήρχε 

κατά το ήµισυ και µετά από το XXXX περίπου ολοκληρώθηκε η κατασκευή και του 2ου τµήµατος για να φτάσει στην τελική 

του µορφή. Ωστόσο, το κτίριο έχει δεχθεί τουλάχιστο µία ολική ανακαίνιση η οποία ολοκληρώθηκε τον XXXXXXXXXXXX 

του XXXX, εξαιτίας της οποίας βρίσκεται στη σηµερινή του µορφή.  

Το προκείµενο κτίριο εδράζεται σε οµαλό οικόπεδο, επιφάνειας 273,90 τ.µ., σύµφωνα µε το υπό τον αριθµό 

XXXXXXXXXXXX, συµβολαιογραφικό τίτλο. Το εν λόγω οικόπεδο συνορεύει ανατολικά, µε την οδό XXXXXXXXXXXX, 

βόρεια, µε την οδό XXXXXXXXXXXX και προς τις λοιπές κατευθύνσεις µε όµορες ιδιοκτησίες (νότια µε ακίνητο Γ. 

XXXXXXXXXXXX, και δυτικά µε ακίνητο XXXXXXXXXXXX). Βέβαια σύµφωνα µε την αποτύπωση της ιδιοκτησίας που έγινε 

από τον κ. XXXXXXXXXXXX, Διπλ. Πολ. Μηχανικό το συνολικό εµβαδόν του ;ακινήτου είναι 277,81 τ.µ., ενώ τέλος 

σύµφωνα µε το απόσπασµα κτηµατολογικών στοιχείων Β’ ανάρτησης το ακίνητο φέρει  
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τον Κ.Α.Ε.Κ.: XXXXXXXXXXXX και έχει συνολικό εµβαδόν επιφανείας 230 τ.µ. Πρόκειται περί λάθους του εµβαδού το 

οποίο θα πρέπει να διορθωθεί σε συνεργασία µε Τοπογράφο Μηχανικό. Στην εκτίµηση του ακινήτου δεχθήκαµε µετά από 

συζήτηση και δήλωση του διευθυντή του καταστήµατος, αλλά και του προηγούµενου ιδιοκτήτη το εµβαδόν που 

αναφέρεται στον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου, ίσο δηλαδή µε 273,90 τ.µ. 

 

Όπως αναφέρθηκε το κτίριο διαιρείται  σε δύο αυτοτελή καταστήµατα. Το Κατάστηµα 1 το οποίο είναι και το κύριο 

κατάστηµα του ακινήτου και είναι επιφανείας 189,45 τ.µ. ενώ διαθέτει και πατάρι 108,39 τ.µ. και το κατάστηµα 2 το 

οποίο είναι συνολικά 62,72 τ.µ. και είναι ήδη µισθωµένο από την εταιρεία XXXXXXXXXXXX. Και τα δύο καταστήµατα 

διαθέτουν πρόσβαση από την οδό XXXXXXXXXXXX. 

 

Το κατάστηµα 1 έχει δεχτεί ολική ανακαίνιση η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του XXXX και διαθέτει ιδιαίτερα 

καλής ποιότητας υλικά και χωρίσµατα των χώρων του. Το ισόγειο αποτελείται από δύο χώρους, τον κύριο χώρο 

εξυπηρέτησης του καταστήµατος και ακόµα έναν φυλασσόµενο χώρο που έχει την χρήση XXXXXXXXXXXX. Ο ενιαίος 

χώρος διαχωρίζεται και σε χώρους γραφείων και διαθέτει πάτωµα από µαρµάρινα πλακίδια και λαµινέιτ. Το σύνολο των 

κουφωµάτων είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο ενώ διαθέτει στο σύνολο του ψευδοροφές καθώς και όλα τα δίκτυα 

κοινής ωφέλειας και ασφάλειας (ύδρευση, ηλεκτρισµό, τηλέφωνο,  internet, πυρασφάλεια, πυρανίχνευση, συναγερµό). 

Ο χώρος του XXXXXXXXXXXX είναι φυλασσόµενος χώρος και διαθέτει πάτωµα επενδεδυµένο από µάρµαρο.  

Η πρόσβαση στο πατάρι του καταστήµατος επιτυγχάνεται µέσω κλιµακοστασίου µαρµάρινης επένδυσης.  

Το πατάρι του καταστήµατος επιµερίζεται σε έναν κύριο χώρο υποδοχής, ένα µικρό χώρο που χρησιµοποιείται ως 

κουζινάκι, δύο τουαλέτες (ανδρών και γυναικών που διαθέτουν µία λεκάνη και έναν νιπτήρα η κάθε µία), και  
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δύο αποθήκες, µία µικρή µε νιπτήρα και µία µεγάλη η οποία αποτελεί και τον κύριο αποθηκευτικό χώρο του 

καταστήµατος. Το πάτωµα είναι κατά το ήµισυ λαµινέιτ (χώρος υποδοχής στο πατάρι) και πλακίδια στους υπόλοιπου 

χώρους. 

Το κατάστηµα 2 διαθέτει επίσης αντίστοιχα υλικά κατασκευής και πέρα από τον κύριο χώρο του καταστήµατος διαθέτει 

µία τουαλέτα, µία µικρή αποθήκη και ένα µικρό πατάρι άνευ αδείας. 

Οι καθαρές επιφάνειες, η κατάσταση συντήρησης και η χρήση κάθε επιπέδου του υπό µελέτη ακινήτου φαίνονται 

αναλυτικά στο κάτωθι πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

 

Σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο τίτλο, το υπό εκτίµηση ακίνητο ανήκει κατά πλήρη νοµή και κατοχή στην 

XXXXXXXXXXXX (στον τίτλο αναφέρεται η XXXXXXXXXXXX).  
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Το οικόπεδο όπου και το υπό εκτίµηση ακίνητο είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο.  

Οι οικοδοµικές άδειες σύµφωνα µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής – ανακαίνισης τµηµάτων του 

κτιρίου δεν ήταν διαθέσιµες στον εκτιµητή. Ωστόσο, η παρούσα εκτίµηση θα πραγµατοποιηθεί µε την παραδοχή ότι οι εν 

λόγω εργασίες πραγµατοποιήθηκαν νόµιµα και το υπό εκτίµηση ακίνητο πληροί τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις. 

Σύµφωνα µε το πολεοδοµικό καθεστώς που επικρατεί στην περιοχή ισχύει: 

Π.Δ. ΦΕΚ    138Δ/13-3-1981 

Αρτιότης:    2000 τ.µ. 

Παρέκκλισις:   150 τ.µ. προ 1979 

Π.Κ.:     60% 

 Π.Κ. στο συνεχές:  70% 

Σ.Δ.:     1,20 

 

Σύµφωνα µε τους όρους δόµησης και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του οικοπέδου, η συνολική δόµηση ανέρχεται σε 

273,90 * 1,20 = 328,68 τ.µ. 

Η σηµερινή δόµηση είναι συνολικά 189,45+62,72 = 252,17 τ.µ. (τα πατάρια δεν λαµβάνονται υπόψη). 

Έτσι υπολείπονται ακόµα 76,51 τ.µ. που είναι δυνατόν να δοµηθούν ως ανωδοµή. 

Κατά την εκτίµηση της τελικής αγοραίας αξίας θα πρέπει να προστεθεί και η υπολειµµατική αξία αυτής της επιφανείας. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Το υπό εκτίµηση ακίνητο διαθέτει όλες τις βασικές παροχές κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, τηλεφωνική 
σύνδεση, υπηρεσίες  
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δικτύου internet κ.λ.π.) καθώς και παροχές πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης). 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

Μετά από έρευνα που πραγµατοποιήσαµε στην περιοχή του ακινήτου και κατόπιν συνοµιλιών µε µεσίτες αστικών 

συµβάσεων, µηχανικούς και κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του ακινήτου, διαπιστώσαµε ότι οι 

τιµές αντίστοιχων χώρων στην περιοχή κυµαίνονται από € 2.000/τ.µ. έως και € 3.500/τ.µ., ενώ οι τιµές των ισόγειων 

καταστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των παταριών (εάν υπάρχουν), κυµαίνονται από € 5.000/τ.µ. έως και € 

10.000/τ.µ. (ανάλογα µε την επιφάνεια, την ποιότητα κατασκευής, την ηλικία και την θέση του ακινήτου), µε τις 

ζητούµενες τιµές ενίοτε να ξεπερνούν το προαναφερθέν φάσµα.  

 

Τα µισθώµατα δε, στην περιοχή κυµαίνονται µεταξύ € 4/τ.µ. και € 7/τ.µ. για σύγχρονους γραφειακούς χώρους και 

µεταξύ € 40/τ.µ. και € 50/τ.µ. για χώρους καταστηµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του παταριού, ανάλογα µε την 

θέση, την παλαιότητα, το βαθµό συντήρησης, τις παροχές, το εµβαδόν, τον όροφο, την προβολή και τα χαρακτηριστικά 

του χώρου.  

 

Συγκριτικά Στοιχεία 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Χίος, οδός XXXXXXXXXXXX, κατάστηµα, επιφάνειας 150 τ.µ. µε επιπλέον πατάρι, τιµή πώλησης € 1.200.000,00 (€ 

8.000/τ.µ.). 

Χίος, κέντρο, ισόγειο κατάστηµα 80 τ.µ., τιµή πώλησης € 400.000,00 (€5.000/τ.µ. ισογείου). 

 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Χίος, κέντρο, κατάστηµα ισογείου επιφάνειας 50 τ.µ., ζητούµενη τιµή µίσθωσης          € 2.000 µηνιαίως (€ 40/τ.µ. 

ισογείου / µηνιαίως). 
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Χίος, οδός XXXXXXXXXXXX, κατάστηµα ισογείου επιφάνειας 60 τ.µ., µε πατάρι, τιµή µίσθωσης           € 3.200 µηνιαίως (€ 

53/τ.µ. ισογείου). 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της εµπορικής και της µισθωτικής αξίας του συγκεκριµένου ακινήτου 

και τα συµπεράσµατα της καθεµίας από αυτές, παρατίθενται παρακάτω: 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Μεθοδολογία της Συγκριτικής Μεθόδου: Η εµπορική ή µισθωτική αξία του ακινήτου προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη 

συγκριτικά στοιχεία της κτηµαταγοράς τα οποία θα αξιολογηθούν µε βάση παράγοντες όπως πιθανοί περιορισµοί στη 

χρήση, στοιχεία της τοποθεσίας, του µεγέθους του ακινήτου, της παλαιότητάς του, του τύπου του χρήστη, κ.λ.π. 

 

Οι βασικοί παράγοντες που λάβαµε υπόψη µας για την εκτίµηση είναι οι ακόλουθοι : 

 

o Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου.  

o Το πολεοδοµικό καθεστώς της άµεσα γύρω περιοχής. 

o Η προσφορά και ζήτηση στην άµεσα γύρω περιοχή. 

o Ο χαρακτήρας ως προς τη χρήση της συγκεκριµένης και ευρύτερης περιοχής. 

o Η ποιότητα κατασκευής του ακινήτου και ο βαθµός συντήρησης αυτού. 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε την παραπάνω έρευνα και λαµβάνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό εκτίµηση ακινήτου 

θεωρούµε ότι η εµπορική αξία ολόκληρου του κτιρίου υπολογίζεται ως εξής: 
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Συνεπώς, Η εµπορική αξία του ακινήτου, σύµφωνα µε την προκείµενη µέθοδο ανέρχεται σε € 2.142.900,00, ήτοι σε € 

2.100.000,00 (δύο εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες ΕΥΡΩ). 

 

Η µισθωτική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε: 

 
 

Συνεπώς, Η µισθωτική αξία του ακινήτου, ανέρχεται σε € 10.714,00 µηνιαίως, ήτοι σε € 11.000 µηνιαίως (έντεκα 

χιλιάδες ΕΥΡΩ). 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

 
Μεθοδολογία της Μεθόδου Προσόδων Κεφαλαιοποίησης: Η µέθοδος αυτή προσεγγίζει την εµπορική αξία του 
ακινήτου µε βάση την κεφαλαιακή  



Παραδείγµατα 
αξία του ακινήτου, δηλαδή το ετήσιο εισόδηµα που αποκοµίζει ή θα µπορούσε να αποκοµίζει ο ιδιοκτήτης - επενδυτής από 

το ακίνητο. Προϋπόθεση για την εφαρµογή αυτής της µεθόδου είναι η ύπαρξη αγοράς για µισθώσεις αντίστοιχων µε το υπό 

εκτίµηση ακίνητο.  

 

Το ετήσιο εισόδηµα κεφαλαιοποιείται µε βάση τον συντελεστή απόδοσης που εφαρµόζεται για τη κεφαλαιοποίηση της 

συγκεκριµένης επένδυσης και ο οποίος θα µπορούσε και αυτός να προσδιορισθεί µε βάση συγκριτικά στοιχεία της 

κτηµαταγοράς λόγω της εφαρµογής του σε αντίστοιχα µισθωµένα ακίνητα που διατίθενται προς πώληση στην αγορά. 

 

Κατά την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε στην περιοχή διαπιστώσαµε ότι ο συντελεστής απόδοσης που εφαρµόζεται στην 

υπό µελέτη περιοχή, κυµαίνεται µεταξύ 6,0% και 7%, αναλόγως της φύσης του ακινήτου. Στο υπό εκτίµηση ακίνητο και 

για τους λόγους της εκτίµησης, εκτιµάται ότι η απόδοση, δεδοµένης της κατασκευής, τοποθεσίας και των άλλων ειδικών 

χαρακτηριστικών του, δύναται να ανέλθει στο 6,5%.  

 

Συνεπώς, η εµπορική αξία του ισογείου (συµπεριλαµβανοµένου του ηµιώροφου) µε βάση το µηνιαίο µίσθωµα και απόδοση 

6,5% υπολογίζεται ως ακολούθως : 
 

    
                           Μηνιαίο Μίσθωµα x 12 µήνες       € 11.000 x 12 µην. 
Εµπορική Αξία = —————————————— = ——————---——— = € 2.030.769,23                                
                                           Απόδοση                                  6,5% 
 
 

 

Εποµένως, η εµπορική αξία του ακινήτου, σύµφωνα µε την προκείµενη µέθοδο, ανέρχεται σε  € 2.030.769,23, ήτοι σε 

€ 2.000.000,00 (δύο εκατοµµύρια  ΕΥΡΩ). 

 



Παραδείγµατα 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ Σ .Δ . ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
Η αξία του υπολειπόµενου 
Συντελεστή Δόµησης 
προσδιορίστηκε βάσει της Μεθόδου 
της Αξιοποίησης. Σύµφωνα µε την 
εν λόγω µέθοδο η αξία του γηπέδου 
υπολογίζεται υπό την παραδοχή µιας 
υποτιθέµενης βέλτιστης ανάπτυξης. 
Έτσι υπολογίζουµε το κόστος 
κατασκευής και τα λοιπά έξοδα και 
καταλήγουµε στην εύλογη αξία του 
γηπέδου. Βάσει της 
προαναφερθείσας µεθόδου, η 
αγοραία αξία του υπολειπόµενου 
Συντελεστή Δόµησης για το έτος 
2007, εκτιµάται στο ποσό των € 
59.000,00. Ο υπολογισµός της 
εύλογης αξίας του υπολειπόµενου 
Συντελεστή Δόµησης αναλύεται 
διεξοδικά στον πίνακα που 
ακολουθεί. 



Παραδείγµατα 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Σταθµίζοντας τα αποτελέσµατα από τις παραπάνω µεθόδους, µε έµφαση στο αποτέλεσµα της Επενδυτικής Μεθόδου, διότι 

αποδίδει πιο ορθολογικά την αξία του ακινήτου, καταλήγουµε στο εξής συµπέρασµα  

 

         (ΣΜ+2*ΕΜ)             2.100.000 + 2 Χ 2.000.000 
Εµπορική Αξία= —————————=————-———————————— =  € 2.033.333                             
                                    3                                            3 
 
 

Εποµένως, η εµπορική αξία του ακινήτου, ανέρχεται σε € 2.033.333,00 + € 59000 (αξία υπολοιπόµενου 

συντελεστή δόµησης) = € 2.092.333,00 ήτοι € 2.100.000,00 (δύο εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες ΕΥΡΩ).    

 

Η µισθωτική αξία του ακινήτου, ανέρχεται σε € 11.000 µηνιαίως (έντεκα χιλιάδες ΕΥΡΩ). 



Παραδείγµατα 
Σχόλια 

 

Η εκτίµηση της εµπορικής και µισθωτικής αξίας του ακινήτου βασίστηκε στην ελεύθερη διάθεσή τους προς εκµετάλλευση 

στην αγορά, καθώς επίσης και στο εύλογο χρονικό διάστηµα προκειµένου αυτό να προσελκύσει την ανάλογη ζήτηση. Η 

αντικειµενικότητα της εκτίµησης δεν είναι δεσµευτική προς µια θετικότερη προσφορά για την εκµετάλλευση των εν λόγω 

ακινήτων, που θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί λόγω ειδικού ενδιαφέροντος. 

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την πολιτική της εταιρείας µας, η παρούσα έκθεση είναι εµπιστευτική και το περιεχόµενο 

της απευθύνεται κατά αποκλειστικότητα στον παραλήπτη και για το συγκεκριµένο σκοπό.  Τέλος, απαγορεύεται 

οποιαδήποτε αναφορά ή αναδηµοσίευση, µέρους ή ολόκληρης της έκθεσης σε οποιοδήποτε έντυπο ή µέσο, χωρίς την 

προηγούµενη έγγραφη έγκριση της εταιρείας µας.  Η εταιρεία µας δεν αναγνωρίζει καµία ευθύνη έναντι τρίτων. 

 

Με εκτίµηση 

 

Για την XXXXXXXXXXXX 

 
Νικόλας  Καρανικόλας   
ATM, Msc, PhD 
 

Συνηµµένα:  

Α) Χάρτης περιοχής ακινήτου  

Β) Φωτογραφίες ακινήτου 
 
Χάρτης της ευρύτερης περιοχής 
 
Φωτογραφίες του υπό εκτίµηση ακινήτου. 


