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1. Εισαγωγή

Τα μεγάλα έργα υποδομής που υλοποιούνται και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα 

επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, η πτώση των επιτοκίων και η κρίση που περνούν τα 

τελευταία χρόνια τα χρηματιστήρια ωθούν τους επενδυτές να τοποθετήσουν τα 

κεφάλαια τους σε σταθερές αξίες, όπως είναι τα ακίνητα, με μεγαλύτερη ασφάλεια 

και ικανοποιητικές αποδόσεις.

Οι επενδυτές σε ακίνητα απολαμβάνουν σήμερα τα χαμηλότερα επιτόκια 

στεγαστικών δανείων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι κατά 40% χαμηλότερα 

από τα επιτόκια οποιουδήποτε άλλου τραπεζικού δανείου. Μερικοί μάλιστα μπορούν 

να εξασφαλίσουν επιδοτούμενα επιτόκια, τα οποία είναι ακόμη χαμηλότερα, ενώ 

όπως τονίζουν τραπεζίτες, η διαμόρφωση των σταθερών επιτοκίων των δανείων 

στεγαστικής πίστης για τρία και περισσότερα έτη σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, 

δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες τόσο σε παλαιούς δανειολήπτες, όσο και σε 

νοικοκυριά που θέλουν σήμερα να λάβουν στεγαστικό δάνειο.

Παράλληλα, εταιρίες και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να εξασφαλίσουν ως και 

100% χρηματοδότηση για αγορά ακινήτων μέσω του leasing, ενώ μπορούν να έχουν 

και φορολογικά οφέλη, καθώς τα μισθώματα του leasing εκπίπτουν από τα 

φορολογητέα εισοδήματα τους.

Σε ότι αφορά την ζήτηση για αγορά κατοικίας, προβλέπεται για την επόμενη 

πενταετία, αύξησή της με μέσο ρυθμό αύξησης στις τιμές των ακινήτων δυο 

ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα επίπεδα του πληθωρισμού.

Παράλληλα, αναμένεται και ενίσχυση της ζήτησης και στον τομέα των γραφείων σε 

κατάλληλες περιοχές, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η ανάδειξη νέων περιοχών
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για γραφεία να σηματοδοτήσει την υποχώρηση τιμών σε θέσεις από τις οποίες θα 

απομακρυνθούν τα υπάρχοντα ή μέρος αυτών.

Θα πρέπει επίσης, να προσεχθεί το γεγονός ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να 

εισαχθούν στο Χρηματιστήριο οι πρώτες εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. 

Μετά από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι είναι επίκαιρη μια προσεκτική 

διερεύνηση του χώρου των ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα αναζητηθούν οι παράγοντες 

από τους οποίους εξαρτάται η αξία των ακινήτων και τα στοιχεία που την 

επηρεάζουν, αλλά κυρίως θα αναζητηθούν τα εργαλεία εκτίμησης αυτής της αξίας.

Θα αναζητηθούν δηλαδή οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 

εκτίμηση της αξίας των ακινήτων. Πέρα από την περιγραφή αυτών των μεθόδων και 

του τρόπου λειτουργίας ή του σκεπτικού που τις διέπει, θα επιχειρηθεί η αξιολόγηση 

τους καθώς και η διερεύνηση των περιπτώσεων κατά τις οποίες ενδείκνυται ή 

επιβάλλεται η χρήση της καθεμίας από αυτές.
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2. Η γη

Με νομικούς όρους γη είναι το ανώτερο στρώμα του εδάφους και όλος ο χώρος κάτω 

και ο αέρας πάνω από αυτό. Αν υπάρχουν κτήρια και δρόμοι χτισμένα πάνω στη γη 

γίνονται μέρος της, αν και συχνά γίνεται διακριτά αναφορά σε «γη και κτίρια», έννοια 

που δηλώνεται επίσης και από τον όρο ακίνητη περιουσία.

Η γη διαμορφώνει τη βάση για τις περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες και 

αποτελεί μια βασική πλουτοπαραγωγική πηγή με ανυπολόγιστη αξία για τον 

άνθρωπο, τη ζωή και τη διαδικασία παραγωγής. Η γη:

α) γίνεται αντικείμενο χρήσης και εκμετάλλευσης από τον άνθρωπο για την 

ικανοποίηση των ποικίλων αναγκών του και έτσι αποκτά μια συγκεκριμένη ιδιότητα 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της 

καθώς και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της.

β) τεμαχίζεται με φυσικά ή τεχνητά όρια και διανέμεται ανάμεσα στα μέλη μιας 

κοινωνίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε κατοικία, διατροφή, αναψυχή 

κ,λ.π. και έτσι αποκτά μια συγκεκριμένη μορφή εμφάνισης της στο χώρο, 

γ) είναι πεδίο άσκησης από μεριάς των ανθρώπων των εμπράγματων δικαιωμάτων, 

όπως αυτά καθορίζονται από το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας μιας 

κοινωνίας.

δ) χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο ως αγαθό που μπορεί να πωληθεί, αγορασθεζ 

υποθηκευτεί, κληρονομηθεί, εκμισθωθεζ ασφαλισθεί, φορολογηθεί.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι γη αποκτά μια αξία και, ως μέτρο σύγκρισης 

της αξίας, την τιμή της, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί και λογικό επακόλουθο του 

γεγονότος ότι η γη και η ιδιοκτησία γενικότερα είναι συντελεστές της παραγωγής. 

Βέβαια η αξία της γης κυμαίνεται ανάλογα με την χρήση της και την «ανάγκη» για το
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προϊόν το οποίο παράγει. Στην περίπτωση που υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις για το 

παραγόμενο προϊόν η τιμή της γης αυξάνεται, όταν μειώνονται οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις μειώνεται και η τιμή της γης. Αυτό είναι και το βασικό παράδειγμα της 

θεωρίας του Ricardo όπου η τιμή της γης με αυτόν τον τρόπο κανονίζεται και έχουμε 

την παραγωγή προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος ενοικίασης της γης 

είναι ένα καθαρά οικονομικό θέμα «υψηλή τιμή ενοικίασης της γης λόγω της υψηλής 

τιμής του σιταριού».

Η θεωρία του Ricardo αν και περιλαμβάνεται στην κλασική οικονομική παράδοση 

έχει αναπτυχθεί και από τους Μαρξιστές επιστήμονες αλλά από την άλλη πλευρά και 

από την νεοκλασική σχολή. Η κλασική θεωρία δέχεται δυο όρους της τιμής, την τιμή 

παραγωγής (που καθορίζεται από τα έξοδα παραγωγής του προϊόντος) και την τιμή 

της αγοράς (που καθορίζεται από την θεωρία της ζήτησης και της προσφοράς). 

Αντίθετα η νεοκλασική προσέγγιση δεν κάνει τέτοιου είδους διαχωρισμούς και 

δέχεται μόνο μια τιμή, αυτήν της αγοράς. Ωστόσο η νεοκλασική θεωρία κάνει 

κάποιους διαχωρισμούς στις έννοιες της «αξίας» ενός προϊόντος για κάποιον και της 

«τιμής» του ίδιου προϊόντος που καθορίζεται από την αγορά. Βέβαια σε μια αγορά 

όπου όλοι είναι τέλεια πληροφορημένοι καταλαβαίνουμε ότι οι έννοιες της τιμής και 

της αξίας είναι ισότιμες. Αυτό όμως δεν συμβαίνει ποτέ στην πραγματικότητα.

Για κάθε εκτίμηση της αξίας κάθε μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει 

να δίνει μια ακριβή εκτίμηση της τιμής της αγοράς ή της αξίας της επένδυσης. Στο 

μοντέλο πρέπει να καθρεφτίζονται η ποιότητα της αγοράς και όλοι οι παράγοντες της 

αγοράς στη συγκεκριμένη εκείνη στιγμή. Για να είναι δυνατό αυτό θα πρέπει η 

διαφορά αξίας και τιμής να έχει γίνει πλήρως κατανοητή έτσι ώστε να εφαρμοστεί σε 

κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ωστόσο ακόμα και σήμερα υπάρχει μια μεγάλη ομάδα 

επιστημόνων που δεν δέχεται την διαφορά μεταξύ των εννοιών αξίας και τιμής και
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απλά υποστηρίζει ότι η γη αξίζει όσο μπορεί να πουληθεί και αυτό το μέγεθος είναι 

το ίδιο με την τιμή της γης. Σε μια πρώτη ματιά αυτή η πρόταση φαίνεται λογική 

όμως καταρρέει αν σκεφτούμε την ύπαρξη επιστημόνων όπως οι σύμβουλοι 

επένδυσης, οι λήπτες αποφάσεων κ.τ.λ.. Ένας τέτοιος επιστήμονας θα πάρει την 

απόφαση να αγοράσει γη όταν η τιμή της γης είναι ίση η μικρότερη από την αξία που 

ο ίδιος εκτιμά. Για να πραγματοποιηθεί όμως μια «εκτίμηση» της αξίας της γης η 

επιστήμη έχει δώσει στους εκτιμητές μοντέλα - εργαλεία βάση των οποίων 

πραγματοποιούνται τέτοιου είδους μελέτες και τα οποία θα δούμε σε επόμενα 

κεφάλαια.
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Η αξία ενός ακινήτου, όπως αυτή εκφράζεται από την τιμή του, καθώς αυτό αποτελεί 

ένα οικονομικό αγαθό, εξαρτάται ως ένα βαθμό από παράγοντες που επηρεάζουν την 

προσφορά και ζήτηση και άλλων αγαθών. Τέτοιοι παράγοντες για παράδειγμα είναι 

το εισόδημα, οι τιμές των εισροών για την κατασκευή ακινήτων, οι τιμές των 

συνδεδεμένων αγαθών, η κατασκευαστική τεχνολογία, οι προτιμήσεις των 

καταναλωτών και οι προσδοκίες τους για την μελλοντική διαμόρφωση της τιμής των 

ακινήτων.

Πέρα από αυτούς τους γενικούς παράγοντες, διάφοροι άλλοι ειδικοί για το ακίνητο 

επηρεάζουν την τιμή του. Μια ολοκληρωμένη λίστα των παραγόντων που θα πρέπει 

να αξιολογηθούν για τον προσδιορισμό της αξίας ενός διαμερίσματος ή ενός σπιτιού 

φαίνεται παρακάτω. Αν και η προτεινόμενη λίστα αφορά μόνο τα σπίτια και τα 

διαμερίσματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να διευκολύνει τον υπολογισμό της 

αξίας ακινήτου άλλου είδους. Έτσι τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου 

να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός διαμερίσματος ή 

ενός σπιτιού είναι:

I. Σκιαγράφηση της αγοράς, της γεωγραφίας της περιοχής και του κλίματος 

Α. Μητροπολιτική περιοχή

1. Όνομα της μητροπολιτικής περιοχής

2. Αναγνώριση ολόκληρης της περιοχής

α. Κομητείες που ανήκουν στην μητροπολιτική περιοχή

β. Οικισμοί άνω των 10000 χιλιάδων κατοίκων που έχουν ή όχι ανακηρυχτεί

δήμοι.

3. Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου
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3. Γεωγραφία 

α. Σχήμα

β. Κύρια τοπογραφικά χαρακτηριστικά

4. Κλίμα

α. Βροχοπτώσεις

β. Αλλαγές στην θερμοκρασία (μηνιαίες, εποχιακές) 

γ. Σχετική υγρασία

5. Ευρύτερη αστική δομή, τοποθεσία εγκαταστάσεων

α. Σημαντικές γεωγραφικές υποαγορές στην μητροπολιτική περιοχή 

β. Περιοχές εργασίας, απασχόλησης

γ. Περιοχές καταστημάτων (στο κέντρο της περιοχής, περιφερειακά κέντρα 

καταστημάτων)

δ. Βασικά συγκοινωνιακά δίκτυα (εναέριο, οδικό, σιδηροδρομικό, υδάτινο) 

ε. Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις

στ. Δημοτικές εγκαταστάσεις (θρησκευτικές, πολιτιστικές, αναψυχής)

6. Κατεύθυνση προς την οποία αναπτύσσεται η πόλη

7. Πρότυπα χρήσης των μέσων δημόσιας μεταφοράς (μετακίνηση για δουλειά)

8. Οποιαδήποτε δημοτική εξέλιξη και, ή ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που να 

σχετίζεται με την ανάλυση της αγοράς

II. Δημογραφική ανάλυση 

Α. Πληθυσμός

1. Πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του συνολικού πληθυσμού

2. Τάσεις του παρελθόντος στην πληθυσμιακή αύξηση

3. Εκτιμώμενος μελλοντικός πληθυσμός
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α. Για τις επόμενες 4 πενταετίες και υπολογισμός του μέσου ετήσιου ρυθμού 

αύξησης του πληθυσμού 

β. Μεταβολές του πληθυσμού λόγω:

(1) Καθαρής φυσικής αύξησης

(2) Μετανάστευσης

4. Κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα 

α. Πιο πρόσφατη απογραφή 

β. Πιο πρόσφατες εκτιμήσεις 

Β. Νοικοκυριά

1. Πιο πρόσφατες πληροφορίες για τον σχηματισμό νοικοκυριών

2. Τάσεις του παρελθόντος στο σχηματισμό νοικοκυριών

3. Εκτιμώμενος μελλοντικός αριθμός νοικοκυριών και μέσος ετήσιος ρυθμός 

αύξησής τους

4. Σύγχρονες τάσεις στο μέγεθος των νοικοκυριών (μεγαλώνει, μικραίνει)

III. Οικονομικά στοιχεία της περιοχής

Α. Οικονομικά στοιχεία και χαρακτηριστικά

1. Γενική περιγραφή

2. Κύριες οικονομικές δραστηριότητες και εξελίξεις 

α. Πριν από μια δεκαετία

β. Κατά το πρόσφατο παρελθόν και κατά το παρόν 

Β. Απασχόληση, συνολική και μη αγροτική

1. Τρέχουσες προβλέψεις

2. Τάσεις κατά το παρελθόν

3. Κατανομή ανά βιομηχανικό κλάδο
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α. Για κάθε περίοδο τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος 

β. Σε απόλυτους αριθμούς και ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης

4. Πρόβλεψη της μελλοντικής απασχόλησης 

α. Συνολικής

β. Ανά βιομηχανικό κλάδο

5. Τάσεις στο ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό

6. Τάσεις στη γυναικεία απασχόληση 

Γ. Ανεργία

1. Τρέχον ποσοστό

2. Τάσεις του παρελθόντος 

Δ. Ανάλυση οικονομικής βάσης

1. Ανάλυση αλλαγής ποσοστών : σύγκριση των δεδομένων που αφορούν την 

απασχόληση στην μητροπολιτική περιοχή με τα δεδομένα σε εθνικό 

επίπεδο ή επίπεδο νομού.

2. Προσδιορισμός κύριων εργοδοτών

α. Κύριοι βιομηχανικοί κλάδοι (κατασκευών, βιομηχανίες, εξόρυξης) 

β. Δευτερεύοντες βιομηχανικοί κλάδοι (εμπόριο, υπηρεσίες) 

γ. Θέση και πρόσβαση

3. Δεδομένα μισθοδοσίας (απογραφή των βιομηχανιών, εμπορικών 

επιχειρήσεων, υπηρεσιών)

Ε. Δεδομένα που αφορούν το εισόδημα

1. Προσωπικό εισόδημα από κύριες πηγές

α. Ανά είδος: ημερομίσθιο, μισθός, ιδιοκτήτες 

β. Ανά βιομηχανία: αγροτική, μη αγροτική, κρατική

2. Κατά κεφαλήν προσωπικό εισόδημα
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3. Κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των μελών της οικογένειας 

α. Όλες οι οικογένειες

β. Οικογένειες των ιδιοκτητών κατοικιών 

γ. Οικογένειες των ενοικιαστών κατοικιών 

δ. Μητριαρχικές οικογένειες

4. Προβλέψεις ως προς την αύξηση του προσωπικού εισοδήματος

IV. Δραστηριότητα κατασκευαστική και δραστηριότητα στο χώρο των ακινήτων 

Α. Βιομηχανικός κλάδος κατασκευών

1. Κτήρια κατοικίας ανά είδος (μιας οικογένειας, πολλών οικογενειών, προς 

ενοίκιαση ή πώληση)

α. Ιστορικές και σύγχρονες τάσεις (τα τελευταία δέκα χρόνια) 

β. Οικοδομικές άδειες: μηνιαίες για το τρέχον και τα προηγούμενα έτη 

γ. Μετατροπές και κατεδαφίσεις

2. Κατασκευές που δεν αφορούν κατοικίες 

α. Εμπορικές

β. Βιομηχανικές 

γ. Ιδρυμάτων

3. Οικοδομική δραστηριότητα που αφορά ψηλά κτήρια (ελάχιστο ύψος πέντε 

όροφοι πάνω από το έδαφος)

α. Κατοικίες

β. Εμπορική χρήση (γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, πολλαπλή χρήση) 

γ. Αλλη χρήση (κρατική, σχολεία, νοσοκομεία)

4. Κατασκευές μεγάλου εύρους

Β. Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης για ιδιοκτησίες που δεν είναι κατοικίες

1. Γενικοί παράγοντες ζήτησης στην μητροπολιτική περιοχή
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α. Αριθμός δυνητικών νέων εργαζομένων

β. Αριθμός δυνητικών νέων ενοικιαστών ή χρηστών-ιδιοκτητών

γ. Μετακίνηση των εταιριών εντός και εκτός της περιοχής

2. Υπαρχον απόθεμα, ανά είδος ιδιοκτησίας 

α. Τιμή: τιμές πωλήσεων και ενοικιάσεων

β. Ποσότητα: καθαρά τετραγωνικά μέτρα προς μίσθωση 

γ. Χρονολογία κατασκευής πριν από μια εικοσαετία, έως πριν από πέντε 

χρόνια, πρόσφατη 

δ. Κατάσταση ανταγωνισμού

ε. Παράγοντες που οδηγούν στο να μένουν κενοί χώροι

3. Προβλεπόμενη παραγωγή ανά είδος ιδιοκτησίας 

α. Τιμή: τιμές πωλήσεων και ενοικιάσεων

β. Ποσότητα: καθαρός χώρος προς μίσθωση

γ. Πιθανές συνθήκες (χρηματοδότησης, marketing, ρυθμοί απορρόφησης)

Γ. Απόθεμα σπιτιών ανά είδος (μιας οικογένειας, πολλών οικογενειών)

1. Πιο πρόσφατες εκτιμήσεις

2. Τάσεις του παρελθόντος συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας 

απογραφής

α. Δείκτης αξιών των σπιτιών και μισθωμάτων

3. Κύρια χαρακτηριστικά 

α. Όροι εγκατάστασης

β. Αξία των σπιτιών και προβλεπόμενο μηνιαίο μίσθωμα 

γ. Είδος κατασκευής 

δ. Χρονιά κατασκευής
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ε. Ποσοστά άδειων: ως ποσοστό των συνολικών μονάδων (συνολικοί χώροι, 

ιδιοκατοικούμενοι χώροι, ενοικιαζόμενοι χώροι)

Δ. Πωλήσεις κατοικιών και αγορά ενοικιαζόμενων

1. Γενική κατάσταση της αγοράς

2. Κύρια δραστηριότητα σε αυτό την κατηγορία 

α. Τρέχουσα

β. Τάσεις κατά το παρελθόν

3. Τάσεις στις τιμές πωλήσεων ή στα μηνιαία μισθώματα 

α. Υπάρχουσες κατοικίες

β. Καινούριες κατοικίες

γ. Τιμές πωλήσεων ή μηνιαία μισθώματα προσαρμοσμένα ανά τετραγωνικό 

μέτρο

4. Απούλητα αποθέματα σπιτιών και καινούρια σπίτια 

α. Εύρος τιμών

β. Μήνες που έχει παραμείνει απούλητο 

γ. Ρυθμός απορρόφησης 

δ. Περιβαλλοντική κατάταξη

ε. Ανταγωνιστική θέση ως προς άλλες ιδιοκτησίες προς πώληση

5. Νέο-ενοικιαζόμενα σπίτια

α. Χρονολογία αποπεράτωσης 

β. Είδος κατοικιών και εύρος μισθώσεων 

γ. Εμπειρία μάρκετινγκ ως τώρα 

δ. Ρυθμός απορρόφησης 

ε. Περιβαλλοντική κατάταξη

στ. Ανταγωνιστική θέση ως προς τις υπάρχουσες ενοικιαζόμενες κατοικίες
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6. Κατοικίες υπό κατασκευή 

α. Όγκος

β. Τύπος κατοικιών

γ. Πιθανές περιβαλλοντικές κατατάξεις 

δ. Πιθανά χρονοδιαγράμματα μάρκετινγκ 

Ε. Άλλες οικιστικές αγορές

1. Κρατικές και δημόσιες οικιστικές επιχορηγήσεις 

α. Προσδιορισμός και τοποθεσία

β. Υπάρχουσα και σχεδιαζόμενη

2. Εξειδικευμένες μικροαγορές για οικιστική ζήτηση και παροχή 

α. Πανεπιστημιακές ή άλλες εστίες

β. Κατοικίες για ηλικιωμένους 

γ. Κατοικίες για το στράτευμα

Στ. Αγορά δανείων και υποθηκών για την ακίνητη περιουσία

1. Πηγές και διαθεσιμότητα κεφαλαίων

2. Επιτόκια και όροι των υποθηκών

3. Αρχεία για τις υποθήκες και ή για τα πιστωτικά συμβόλαια

4. Αγωγές κατάσχεσης

V. Πολιτικά και νομικά θέματα

Α. Σχεδιασμός χρήσεων γης

1. Σε περιφερειακό επίπεδο

2. Σε επίπεδο χώρας

3. Σε επίπεδο δήμων της μητροπολιτικής περιοχής 

Β. Κανονισμός σχεδίου πόλης
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1. Ανασκόπηση των υπαρχόντων κανονισμών σχεδίων πόλεων για πόλεις ή 

κομητείες

2. Ιστορικό των κανονισμών σχεδίου πόλης και τωρινή στάση της υπεύθυνης 

για τα σχέδια πόλης αρχής

3. Προσδιορισμός της αναξιοποίητης γης που ανήκει στο σχέδιο πόλης και 

στην οποία θα χτιστούν κατασκευές

Γ. Κανονισμοί, κώδικες, διατάξεις

1. Υποδιαιρέσεις

α. Διαδικασίες για την έκδοση οικοδομικής άδειας

β. Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να επιτραπούν 

βελτιώσεις

2. Κτιριακοί κώδικες

3. Υγεία και δημόσια ασφάλεια

4. Καταμερισμός γης για σχολεία, χώρους αναψυχής, ανοιχτούς χώρους 

Δ. Δημοτικές υπηρεσίες

1. Δημόσια ασφάλεια 

α. Πυροσβεστική 

β. Αστυνομία

2. Νοσοκομεία και υπηρεσίες μέριμνας της υγείας

3. Κοινωφελείς υπηρεσίες

Ε. Θέματα οικολογικού ενδιαφέροντος

1. Μελέτες επιπτώσεων στο περιβάλλον

2. Πολιτικές περιορισμένης ανάπτυξης

3. Περιοχές που πλημμυρίζουν και έλεγχος των πλημμύρων

4. Διάθεση των στερεών απορριμμάτων
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Στ. Φορολόγηση της περιουσίας

1. Φορολογία ανά 1000 ευρώ εκτιμημένης ακίνητης περιουσίας

2. Εκτίμηση αναλογίας ως ποσοστό της αγοραίας αξίας

3. Περιοχές ειδικής αξιολόγησης

[ Πηγές: 1. Υπουργείο οικιστικής και αστικής ανάπτυξης των Η.Π.Α. (U.S. Department of Housing 
and Urban development), FHA Techniques of Housing Market Analysis, Washington, August 1970. 2. 
Jordan E. Glazov, “A Market Analysis for Land Assemblage,” Real Estate Today, March 1975, pp. 32 
- 36. 3. William R. Beaton and Robert J. Bond, Real Estate, Goodyear Pacific Palisades, California, 
1976. 4. Paul F. Wendt and Alan R. Cerf, “Real Estate Investment Analysis and Taxation” 2nd edition, 
pp. 199 - 203, McGraw-Hill Company, 1979]

Μετά από την παραπάνω αναφορά των παραγόντων που καθορίζουν την αξία του 

ακινήτου, μπορούμε, να δούμε πόσο επηρεάζεται η τιμή των ακινήτων από 

ορισμένους από αυτούς τους παράγοντες, αλλά και από κάποιους άλλους που είναι 

χαρακτηριστικοί για την ελληνική πραγματικότητα και αναφέρονται κυρίως στην 

επιρροή της γειτονιάς. Πιο συγκεκριμένα:

1. Η εύκολη πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ιδιαίτερα στις 

πόλεις όπου η χρήση του Ι.Χ. προκαλεί πονοκέφαλο, είναι καθοριστική 

για την τιμή του ακινήτου καθώς την αυξάνει κατά 20%.

2. Συνοικίες με μεγάλο αριθμό οικονομικών μεταναστών και παλιές, 

κακοσυντηρημένες πολυκατοικίες προκαλούν φόβο για αυξημένη 

εγκληματικότητα και μειώνουν την τιμή του ακινήτου μεταξύ 20% και 

25%.

3. Οι τιμές στις «καλές» γειτονιές του κέντρου και των προαστίων είναι 

απαγορευτικές για όσους δεν θέλουν να διαθέσουν υπέρογκα ποσά. Οι 

περιοχές, ωστόσο, που τις περιβάλλουν αποτελούν ικανοποιητική και 

οικονομική αντιπρόταση όμως η τιμή τους είναι αυξημένη κατά 5% ως 

25%.
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4. Η γειτνίαση με χώρους αναψυχής - πάρκα, εστιατόρια, σινεμά, μπαρ - 

αλλά και το εμπορικό κέντρο της πόλης κάνει τη ζωή σημαντικά 

ευκολότερη και τα σπίτια ακριβότερα κατά περίπου 10%

5. Οι μνήμες από τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν ορισμένες περιοχές 

της χώρας, σε συνδυασμό με την απουσία υποδομών και μέτρων 

πρόληψης, προκαλούν φόβους για νέες καταστροφές και μειώνουν τις 

τιμές κατά 10% με 20%.

6. Τα διαμερίσματα που βρίσκονται κοντά στις σχολές της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης γίνονται συνήθως ανάρπαστα από τους φοιτητές, με 

αποτέλεσμα η τιμή τους να παρουσιάζει ανοδικές τάσεις και να αυξάνεται 

περίπου 10%.

7. Οι κοσμικές καφετέριες και τα δημοφιλή κέντρα διασκέδασης αποτελούν 

μόνιμη εστία ηχορύπανσης, ενώ πιθανοί διαπληκτισμοί μεταξύ των 

θαμώνων αποτελούν πρόσθετο πονοκέφαλο για τους περίοικους 

μειώνοντας έτσι τις τιμές κατά 5%.

8. Τα σπίτια και τα διαμερίσματα που βρίσκονται κατά μήκος κεντρικών 

οδικών αξόνων «υποφέρουν» από θόρυβο και ρύπανση, ενώ δεν είναι 

φιλικά για οικογένειες με μικρά παιδιά και έτσι η τιμή τους μειώνεται 

κατά περίπου 15%.

9. Οι περιοχές που είναι κοντά σε αεροδρόμια αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

ηχορύπανσης καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ενώ ενοχλητική 

είναι και η διαρκής μυρωδιά της κηροζίνης, έτσι η τιμή τους είναι 

μειωμένη κατά 25% με 30%.

10. Η απουσία χώρων στάθμευσης στις γειτονιές του κέντρου προβληματίζει 

τους ιδιοκτήτες Ι.Χ., οι οποίοι τις περισσότερες φορές επιδίδονται σε
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«σαφάρι» προκειμένου να σταθμεύσουν το αυτοκίνητο τους, με συνέπεια 

να μειώνεται η τιμή κατά 10%.

[Πηγή: «Κατασκευάζω και διακοσμώ», σελ. 56, ένθετο της εφημερίδας «Καθημερινή» 
2/11/2003]
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4. Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας των ακινήτων

Μετά από την ανάλυση που προηγήθηκε μπορούμε να αναφέρουμε τις μεθόδους 

εκτίμησης της αξίας των ακινήτων. Γενικά θεωρείται ότι υπάρχουν οι παρακάτω 

μέθοδοι εκτίμησης: 

α) Η συγκριτική, 

β) Η επενδυτική, 

γ) Η υπολειμματική, 

δ) Του κόστους, 

ε) Των κερδών,

στ) Οι ηδονικές (hedonic) μέθοδοι, 

ζ) Των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων, 

η) Οι υβριδικές μέθοδος

θ) Οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι αποτίμησης των ακινήτων

i) Τεχνητή νοημοσύνη βάσει κανόνων

ii) Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

Οι πρώτες πέντε μέθοδοι αναπτύσσονται ξεχωριστά η κάθε μία σε επόμενες ενότητες 

της εργασίας. Παρακάτω γίνεται αναφορά στις τέσσερις τελευταίες.

στ) Ηδονικές (hedonic) μέθοδοι

Η ηδονική μέθοδος εκτίμησης της αξίας ενός ακινήτου (εδώ κατοικίας) αναγνωρίζει 

ότι η κατοικία αποτελεί ένα σύνθετο αγαθό και ορίζει την αξία ως μια μαθηματική 

συνάρτηση των χαρακτηριστικών του. Οι ηδονικές μέθοδοι αξιοποιούν τεχνικές 

πολλαπλής παλινδρόμησης προκειμένου να εκτιμηθεί η συνεισφορά στην συνολική
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αξία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της οικίας όπως: ο αριθμός των

υπνοδωματίων, των μπάνιων, των τζακιών, των εγκαταστάσεων για παρκάρισμα, τα 

συνολικά τετραγωνικά του σπιτιού και του οικοπέδου. Οι ηδονικές μέθοδοι μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί η αξία καινούριων ή υπαρχόντων σπιτιών και 

ως παρατηρημένες τιμές μπορούν να θεωρηθούν οι πραγματικές τιμές πώλησης, οι 

τιμές των σπιτιών στις λίστες πώλησης, οι εκτιμημένες τιμές ή ακόμα οι εκτιμήσεις 

των ιδιοκτητών για τις τιμές των σπιτιών. Καθώς δίνεται μια εξίσωση που εκφράζει 

την αξία της κατοικίας ως μια συνάρτηση των χαρακτηριστικών της, το μόνο που θα 

πρέπει να κάνει κάποιος είναι να εισάγει στην εξίσωση τις τιμές των διαφόρων 

χαρακτηριστικών και η εξίσωση θα του δώσει την αξία της κατοικίας. Είναι φανερό 

ότι αν και εδώ αναφερθήκαμε σε υπολογισμό της αξίας μιας κατοικίας, ηδονικές 

μέθοδοι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και για άλλων ειδών ακίνητα όπως 

οικόπεδα ή ακόμα και νησιά, ένα παράδειγμα χρήσης ηδονικής μεθόδου για την 

εύρεση της αξίας των νησιών παρατίθεται στο παράρτημα.

Η κύρια δυσκολία που παρουσιάζει η ηδονική μέθοδος είναι ότι απαιτεί λεπτομερή 

πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Ακόμα και όταν τα στοιχεία του 

ακινήτου είναι διαθέσιμα, μπορεί να μην αποτελούν ιδανικά μέτρα των ιδιοτήτων των 

σπιτιών που προτιμούν οι καταναλωτές. Επίσης, τα διαθέσιμα ηδονικά 

χαρακτηριστικά τείνουν να περιορίζονται στα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων 

σπιτιών και δεν περιλαμβάνουν παράγοντες όπως οι σημαντικές διαφορές της κάθε 

γειτονιάς, αλλά και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες ή τις εξωτερικότητες που 

επηρεάζουν την αγοραία αξία του ακινήτου.

ζ) Μέθοδος των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων
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Οι μέθοδοι των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων χρησιμοποιούν τις παρατηρημένες 

τιμές πώλησης των ίδιων ακινήτων σε διαφορετικά χρονικά σημεία στον χρόνο για να 

δημιουργήσουν ένα δείγμα μεταβολών των τιμών που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να εκτιμηθεί ο ρυθμός αύξησης των τιμών των σπιτιών. Αν μπορεί να υποτεθεί 

ότι στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο δείγμα των επαναλαμβανόμενα 

πωληθέντων δεν υπήρξαν βελτιώσεις ή ζημιές μεταξύ των παρατηρηθέντων 

πωλήσεων, τότε ο ρυθμός αύξησης των τιμών των σπιτιών είναι απαλλαγμένος από 

την επίδραση της μεταβολής της ποιότητας. Μέθοδοι πολλαπλής παλινδρόμησης 

χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι όλα τα ακίνητα του 

δείγματος δεν πουλιούνται ή ξανά-πουλιούνται στις ίδιες ημερομηνίες, αλλά τα μόνα 

δεδομένα που απαιτούνται είναι οι τιμές και οι ημερομηνίες των συναλλαγών.

η) Υβριδικές μέθοδοι

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της ηδονικής 

μεθόδου και της μεθόδου των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων. Για παράδειγμα, οι 

Case, Pollakowski και Wachter (1991) διερεύνησαν μια υβριδική μέθοδο κατά την 

οποία χρησιμοποιούσαν τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις όπου αυτό ήταν δυνατό, 

αλλά όταν κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό, χρησιμοποιούσαν ηδονική πληροφόρηση για 

να συμπεριλάβουν τις διαφορές στην ποιότητα και να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπήρξαν 

σημαντικές φυσικές μεταβολές για τα ακίνητα για τα οποία υπήρχαν 

επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. Διάφορες άλλες υβριδικές μέθοδοι έχουν προταθεί 

που εισάγουν την χωρική διάσταση, όπως η μέθοδος των επαναλαμβανόμενων, 

χωρικά σταθμισμένων πωλήσεων που αναπτύχθηκε από τους Goetzmann και Spiegel 

(1995,1997). Η χωρική διάσταση σε αυτήν την περίπτωση δεν αναφέρεται στην
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τοποθεσία per se, αλλά αφορά την συσχέτιση μεταξύ του ρυθμού ανόδου των τιμών 

των ξεχωριστών ακινήτων που μπορεί να είναι πλησιέστερα ή μακρύτερα είτε στον 

γεωγραφικό χώρο είτε σε έναν «χαρακτηριστικό χώρο».

θ) Αυτοματοποιημένες μέθοδοι αποτίμησης των ακινήτων

Με την άφιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών βάσεων 

δεδομένων ξεκίνησαν να εφαρμόζονται μέθοδοι που η εκτίμηση γινόταν με την 

βοήθεια του υπολογιστή. Κάποιες από τις πρώτες εφαρμογές των υπολογιστών στην 

αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας αναφέρονται στην βιβλιογραφία με ονόματα 

όπως «Μαζικές εκτιμήσεις με τη βοήθεια Η/Υ» (Computer Assisted Mass 

Assessments), «Αναθεωρήσεις εκτιμήσεων με τη βοήθεια Η/Υ» (Computer Assisted 

Review Appraisals) και «Συστήματα εκτίμησης της αξίας των ακινήτων με την 

βοήθεια Η/Υ» (Computer Assisted Real Estate Appraisal System). Τα συστήματα 

αυτά είναι στην ουσία αυτοματοποιημένες εκδόσεις των παραδοσιακών μεθόδων 

αποτίμησης όπως για παράδειγμα της συγκριτικής μεθόδου. Κάποια από αυτά τα 

συστήματα έστιαζαν στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στην 

αυτοματοποιημένη τήρηση αρχείων, ενώ σε άλλα εφαρμόζονταν μοντέλα πολλαπλής 

παλινδρόμησης με σκοπό την σωστή αποτίμηση του ακινήτου.

ΐ) Τεχνητή νοημοσύνη βάσει κανόνων

Οι μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης βάσει κανόνων, που ονομάζονται επίσης έμπειρα 

συστήματα, προσπαθούν να εφαρμόσουν, μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, αναγνωρισμένες αρχές, όπως αυτές που περιέχονται στα εγχειρίδια των
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εκτιμητών ακίνητης περιουσίας. Ένα πλεονέκτημα που έχουν οι μέθοδοι που 

βασίζονται σε κανόνες έναντι των μεθόδων που χαρακτηρίζονται ως «μαύρα κουτιά» 

(π.χ. τα μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης ή τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα) είναι ότι 

μπορεί να είναι ευκολότερο να εξηγηθεί γιατί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

προέκυψε. Από την άλλη πλευρά, η επιτυχία των έμπειρων συστημάτων εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την επιτυχή επιλογή του δείγματος των συγκρίσιμων ιδιοκτησιών 

που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την εκτίμηση της υποκείμενης ιδιοκτησίας. Αυτό 

είναι μια άλλη δυνητική πηγή σφάλματος καθώς αυτή και μόνο η ύπαρξη των 

πρόσφατων πωλήσεων είναι από μόνη της μια στατιστική διαδικασία υποκείμενη στις 

δικές της πηγές μεταβλητότητας και απόκλισης.

Οι εκτιμήσεις που γίνονται με τη βοήθεια έμπειρων συστημάτων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν ή να αντικαταστήσουν τους επαγγελματίες 

εκτιμητές. Σε αυτήν την περίπτωση, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων μπορεί επίσης να 

εξαρτάται από τον βαθμό που οι εκτιμήσεις των επαγγελματιών είναι σε συμφωνία με 

τη θεωρία των ποσοτικών κριτηρίων που αποτελεί την βάση του συστήματος. Αν και 

υπάρχει ομοφωνία στο ότι οι πρακτικές εκτίμησης έχουν βελτιωθεί έναντι των 

περασμένων 10 ετών, εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη ότι οι εκτιμήσεις που 

βασίζονται σε μακροσκελείς λίστες πωλήσεων παρέχουν ακριβέστερες τιμές 

πώλησης. Οι σύγχρονες τάσεις οδηγούν προς έμπειρα συστήματα τα οποία θα 

βαθμονομούνται χρησιμοποιώντας αρχεία πραγματικών συναλλαγών και αυτό θα 

πρέπει να οδηγήσει σε πιο ακριβείς εκτιμήσεις της αγοραίας αξίας.
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ίί) Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα προσπαθούν να εξομοιώσουν την διαδικασία με την 

οποία ο ανθρώπινος εγκέφαλος μετατρέπει τα εξωτερικά ερεθίσματα (εισροές) σε 

συγκεκριμένες αποκρίσεις (εκροές) μέσω των νευρώνων και των συνάψεων. 

Επομένως ένα τεχνητό νευρωνικά δίκτυο είναι ένας τύπος μοντέλου τεχνητής 

νοημοσύνης που αναπαράγει την διαδικασία μάθησης που συμβαίνει στο μυαλό. Στην 

περίπτωση ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου, μαθηματικές συναρτήσεις που 

ονομάζονται «κόμβου) χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν τους νευρώνες και 

συνδέονται μεταξύ τους σε διαδοχικά επίπεδα που αντιστοιχούν στο επίπεδο των 

εισροών, στα κρυμμένα επίπεδα και στο επίπεδο των εκροών.

Όταν αυτά τα δίκτυα εφαρμοστούν για την εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας, τα 

ερεθίσματα είναι επεξηγηματικές ή ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως η τοποθεσία και 

τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, και οι εκροές είναι η εξαρτημένη μεταβλητή που σε 

αυτήν την περίπτωση είναι η τιμή του ακινήτου. Τα κρυμμένα επίπεδα είναι γενικά 

μη γραμμικές μαθηματικές συναρτήσεις που αντιστοιχίζουν βάρη στις εισροές καθώς 

αυτές περνάν από τους κόμβους του κρυμμένου επιπέδου προς το επίπεδο εκροής. Ο 

τελικός στόχος του νευρωνικού δικτύου είναι να προσδιορίσει βάρη που θα 

οδηγήσουν σε μια απόκριση όμοια με αυτή που πραγματικά ισχύει μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και της εξαρτημένης μεταβλητής. Συνήθως ένα κομμάτι 

των δεδομένων χρησιμοποιείται για να «εκπαιδεύσευ> το μοντέλο μέσω διαδοχικών 

επαναλήψεων μέχρι να ικανοποιηθεί κάποια αντικειμενική συνάρτηση και στη 

συνέχεια ελέγχεται η ακρίβεια του μοντέλου σε κάποιο άλλο κομμάτι δεδομένων 

αφήνοντας το να προβλέψει τις εκροές βασισμένο σε ένα καινούριο κομμάτι εισροών.
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5. Η συγκριτική μέθοδος

Μια μέθοδος για να καθορίσει κανείς την αξία μιας ιδιοκτησίας είναι να τη συγκρίνει 

με παρόμοιες ιδιοκτησίες για τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εμπορικές 

συναλλαγές. Αυτή η διαδικασία είναι ευρύτατα υιοθετημένη στην καθημερινή 

πρακτική, αλλά απαιτεί τη φύλαξη επαρκών καταγραφών των εμπορικών 

συναλλαγών και τη συνεχή ενημέρωσή τους.

Προκειμένου να κατανοηθεί η συγκριτική μέθοδος θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα 

που αφορά μια μονοκατοικία. Η υπό εκτίμηση κατοικία συγκεντρώνει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:

Είναι ενός ορόφου, με ξύλινο σκελετό, με εμβαδόν 1.520 τετραγωνικά πόδια (τ.π.), 2 

μπάνια, ένα καθιστικό, μια τραπεζαρία, μια κουζίνα, και ένα βοηθητικό δωμάτιο. 

Επίσης υπάρχει ένα γκαράζ με χώρο για δυο αυτοκίνητα, τσιμεντένιος ιδιωτικός 

δρόμος που συνδέει το σπίτι με τον δρόμο, τσιμεντένιος χώρος 300 τ.π. στο πίσω 

μέρος της αυλής, και το σπίτι έχει μέτριο τοπίο. Το σπίτι βρίσκεται σε ένα επίπεδο 

οικόπεδο 10.200 τ.π., διαστάσεων 85 επί 120 πόδια. Το σπίτι είναι 12 ετών, 

καλοδιατηρημένο και βρίσκεται σε μια καλοδιατηρημένη γειτονία με σπίτια 

παρόμοιας κατασκευής και ηλικίας.

Το επόμενο βήμα, στην διαδικασία εκτίμησης με την συγκριτική μέθοδο, μετά την 

καταγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών και των ανέσεων της υπό εκτίμηση 

μονοκατοικίας, είναι ο προσδιορισμός κατοικιών με παρόμοια φυσικά 

χαρακτηριστικά και ανέσεις τα οποία πουλήθηκαν πρόσφατα υπό κανονικές συνθήκες 

αγοράς. Αυτές οι κατοικίες είναι γνωστές με τον όρο συγκρίσιμες (comperables). Όσο 

περισσότερο όμοιες είναι με την προς εκτίμηση κατοικία τόσο λιγότερες και 

μικρότερες θα είναι οι προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν και επομένως θα
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υπάρχει μικρότερο περιθώριο για σφάλματα. Γενικά, το καλύτερο είναι να 

χρησιμοποιούνται για σύγκριση πωλήσεις πιο πρόσφατες από 6 μήνες. Σε περιόδους 

που οι τιμές διατηρούνται σχετικά σταθερές αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να 

επεκταθεί στον ένα χρόνο, ενώ σε περιόδους που οι τιμές αλλάζουν γρήγορα μια 

πώληση που πραγματοποιήθηκε πριν 6 μήνες μπορεί να θεωρείται ήδη ξεπερασμένη. 

Προκειμένου να εφαρμοστεί η συγκριτική μέθοδος θα πρέπει για κάθε συγκρίσιμη 

πώληση να συγκεντρωθούν οι παρακάτω πληροφορίες: η ημερομηνία πώλησης, η 

τιμή της πώλησης, οι όροι χρηματοδότησης, η τοποθεσία του ακινήτου και μια 

περιγραφή των φυσικών του χαρακτηριστικών και των ανέσεών του. Τα 

καταγραμμένα συμβόλαια που υπάρχουν σε διάφορες υπηρεσίες που τηρούν τέτοια 

αρχεία μπορούν να αποτελόσουν πηγή πληροφόρησης για τις ημερομηνίες πώλησης 

καθώς και για την τοποθεσία των ακινήτων που πωλήθηκαν. Πρόσθετες πληροφορίες 

για τις τιμές πώλησης μπορούν να συγκεντρωθούν από διάφορες υπηρεσίες που 

διαθέτουν πληροφορίες για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή τις 

οποίες διαθέτουν στους συνδρομητές τους. Επίσης, οι εκτιμητές του φόρου ακίνητης 

περιουσίας τηρούν αρχεία με τις αλλαγές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 

ακινήτων και τις αξίες τους. Όπου αυτά τα αρχεία είναι ενημερωμένα και διαθέσιμα 

στο κοινό, μπορούν να αποτελόσουν πηγή πληροφόρησης για το τι πουλήθηκε 

τελευταία και σε τι τιμή. Οι εκτιμητές επίσης τηρούν λεπτομερή αρχεία με τις 

βελτιώσεις που έγιναν στο ακίνητο. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην 

πραγματοποίηση προσαρμογών μεταξύ της προς εκτίμηση περιουσίας και των 

συγκρίσιμων.

Προκειμένου η εκτίμηση να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη, θα πρέπει να βρεθεί ο 

νέος ιδιοκτήτης προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η τιμή που βρήκε ο εκτιμητής είναι 

η πραγματική και να δώσει πληροφορίες για τους όρους της πώλησης. Επίσης ο
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εκτιμητής θα πρέπει να γνωρίζει την ημερομηνία που ο πωλητής και ο αγοραστής 

υπέγραψαν το συμβόλαιο, μιας και τότε ήταν που αποφασίστηκε η τιμή και οι όροι 

της πώλησης και όχι όταν καταγράφτηκε τελικά το συμβόλαιο. Τυχόν αποτυχία του 

εκτιμητή να επιβεβαιώσει τα δεδομένα των πωλήσεων αφήνει περιθώρια για λάθη.

Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται τρία με πέντε συγκρίσιμα ακίνητα. Η 

χρήση μόνο ενός ή δύο συγκρίσιμων ακινήτων θα άφηνε μεγάλο περιθώριο για 

σφάλματα. Η χρήση περισσοτέρων από πέντε βελτιώνει την ακρίβεια του 

προσδιορισμού, αλλά αυτή η πρόσθετη ακρίβεια θα πρέπει να συγκριθεί με τον 

πρόσθετο κόπο για την συλλογή των στοιχείων. Όταν η προσφορά συγκρίσιμων 

πωλήσεων είναι υπερεπαρκής προτείνεται η επιλογή αυτών που απαιτούν τις 

λιγότερες προσαρμογές.

Είναι επίσης σημαντικό οι συγκρίσιμες πωλήσεις που επιλέγονται να 

αντιπροσωπεύουν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Στις πωλήσεις μεταξύ 

συγγενών ή στενών φιλών μπορεί η τιμή πώλησης να είναι ευνοϊκή για τον αγοραστή 

ή τον πωλητή. Επίσης, τιμές πώλησης που φαίνεται ότι για κάποιον λόγο δεν 

συμφωνούν με τα δεδομένα της αγοράς θα πρέπει να μη λαμβάνονται υπόψη. Ακόμη 

κατάλογοι ακινήτων και προσφορές αγοράς δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί 

πραγματικών πωλήσεων μιας και δεν αποτελούν μια συμφωνία μεταξύ του πωλητή 

και του αγοραστή. Ωστόσο οι κατάλογοι ακινήτων είναι χρήσιμοι επειδή καθορίζουν 

τις ανώτατες τιμές πώλησης, ενώ οι προσφορές αγοράς προσδιορίζουν τα κατώτερα 

όρια. Επομένως αν μια ιδιοκτησία έχει καταχωρηθεί για πώληση σε ένα κατάλογο 

στα 60.000€ και οι προσφορές ανέρχονται ως το ύψος των 57.Ό006 τότε είναι λογικό 

να υποτεθεί ότι η αγοραία τιμή βρίσκεται κάπου μεταξύ των 57.000€ και των 

60.000€.
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Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα που θα βοηθήσει στην 

κατανόηση του τρόπου εφαρμογής της συγκριτικής μεθόδου. Το παράδειγμα φαίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί.

Στοιχείο Συγκρίσιμη πώληση A Συγκρίσιμη πώληση Β Συγκρίσιμη πώληση Γ

1 Διεύθυνση 1702 Brookside Ave. 1912 Brookside Ave. 1501 18th St.

2 Τιμή πώλησης 45.9006 44.0006 44.5006

3 Χρονική προσαρμογή πώληση 6 μήνες +2.250 πώληση 3 μήνες + 1.100 μόλις 0πριν, συν 5% πριν, συν 2.5% πουλήθηκε

4 Μέγεθος σπιτιού 160 τ.π.
μεγαλύτερο προς -4.000

20 τ.π.
μικρότερο προς +500 ίδιο μέγεθος 0

256/τ.π. 25 6/τ.π.
5 Γκαράζ / υπόστεγο Υπόστεγο +2.000 γκαράζ 3 -1.000 γκαράζ 2 0αυτοκινήτων αυτοκινήτων

6 Αλλο Μεγαλύτερη
τσιμεντόστρωτη

αυλή
-150

χωρίς
τσιμεντόστρωτη

αυλή
+300 εντοιχισμένες

βιβλιοθήκες -500

Ηλικία, συντήρηση, ποιότητα 
7

του σπιτιού Καλύτερη -1.000 Χειρότερη +200 ίδια 0

8 Τοπίο Χειρότερη +500 Ίδια 0 καλύτερη -500

Μέγεθος οικοπέδου,
9

τοποθεσία, χαρακτηριστικά Καλύτερα -1.945 Χειρότερα +450 ίδια 0

10 Όροι και συνθήκες πώλησης ίδιοι 0 ειδική -1.500 ίδιοι 0χρηματοδότηση
11 Συνολικές προσαρμογές -2.300 +50 -1.000

Προσαρμοσμένη αγοραία
12 43.6006 44.0506 43.5006τιμή

13 Διαδικασία συσχέτισης 

Συγκρίσιμη πώληση A 

Συγκρίσιμη πώληση Β 

Συγκρίσιμη πώληση Γ

14 Ενδεικτική τιμή 

Στρογγυλοποιημένη τιμή

43.600 €*20%=8.720€ 

44.050 €*30%=13.215€ 

43.500 €*50%=21.750€ 

43.685€ 

43.7006.

[Πηγή: «Real Estate: An introduction to the profession», σελ. 112, Bruce Harwood, Reston Publishing 
Company, 1978]
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Αρχικά στις πρώτες 2 γραμμές καταχωρούνται οι διευθύνσεις και οι τιμές πώλησης 

της κάθε συγκρίσιμης πώλησης. Για ευκολία θα αναφέρονται ως συγκρίσιμες A, Β, Γ. 

Στις γραμμές 3 ως 10 γίνονται προσαρμογές στην τιμή πώλησης κάθε συγκρίσιμης 

για να την εξισώσουν με την υπό εκτίμηση περιουσία και τα σημερινά δεδομένα. 

Προσαρμογές πραγματοποιούνται για αλλαγές στις τιμές από την στιγμή πώλησης 

της κάθε συγκρίσιμης, όπως επίσης και για διαφορές στα φυσικά χαρακτηριστικά, τις 

ανέσεις και τους όρους χρηματοδότησης. Το αποτέλεσμα δείχνει την αγοραία αξία 

της υπό εκτίμηση περιουσίας.

Επιστρέφοντας στην γραμμή 3 του παραπάνω πίνακα, υποθέτουμε ότι οι τιμές των 

σπιτιών στην γειτονιά της υπό εκτίμηση περιουσίας και των συγκρίσιμων περιουσιών 

αυξήθηκαν κατά 5% κατά τη διάρκεια των έξι μηνών από την πώληση της Α. Αν η A 

πουλιόταν σήμερα θα απέφερε 5% ή 2.250€ περισσότερα. Για αυτό το λόγο θα πρέπει 

να προστεθούν 2.250€ προκειμένου να επικαιροποιηθεί η τιμή της Α. Η περιουσία Β 

πουλήθηκε 3 μήνες πριν και προκειμένου να επικαιροποιηθεί η τιμή της θα πρέπει να 

προσθέσουμε 2,5% ή 1.100€ στην τιμή της πώλησης της. Η περιουσία Γ μόλις 

πουλήθηκε και άρα δεν χρειάζεται καμία προσαρμογή στην τιμή της που 

αντικατοπτρίζει την τωρινή αγοραία αξία.

Κατά την χρήση της συγκριτικής μεθόδου όλες οι προσαρμογές γίνονται στις 

συγκρίσιμες περιουσίες και όχι στην υπό εκτίμηση περιουσία. Αυτό συμβαίνει επειδή 

δεν μπορεί να γίνει προσαρμογή τιμής ενός πράγματος του οποίου την τιμή ακόμα 

δεν έχουμε. Ωστόσο υπάρχουν οι τιμές και οι ημερομηνίες πώλησης των συγκρίσιμων 

περιουσιών που μπορούν να προσαρμοστούν και να γίνουν όμοιες με την υπό 

εκτίμηση περιουσία στην σημερινή αγορά.

Επειδή το σπίτι Α είναι μεγαλύτερο από το υπό εκτίμηση σπίτι κατά 160 τ.π., είναι 

λογικό το ότι η υπό εκτίμηση περιουσία θα πωληθεί για λιγότερα χρήματα. Επομένως
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μια μείωση πραγματοποιείται από την τιμή πώλησης της περιουσίας Α στην γραμμή 

4. Το ποσό της μείωσης εξαρτάται από την διαφορά του εμβαδού του σπιτιού και από 

το τρέχον κόστος μιας παρόμοιας κατασκευής μείον ένα ποσό για την απαξίωση. Αν 

τα επιπλέον 160 τ.π. αξιολογηθούν προς 25€/τ.π. θα πρέπει να αφαιρεθούν 4.000€. 

Για την συγκρίσιμη περιουσία Β, το σπίτι είναι περίπου 20 τ.π. μικρότερο από το υπό 

εκτίμηση σπίτι. Με τιμή τετραγωνικού ποδιού 25€, προσθέτουμε 500€ στην 

περιουσία Β καθώς είναι λογικό να υποτεθεί ότι η υπό εκτίμηση περιουσία θα 

πωληθεί τόσο περισσότερο επειδή είναι τόσο μεγαλύτερη. Η συγκρίσιμη περιουσία Γ 

έχει το ίδιο μέγεθος σπιτιού με την υπό εκτίμηση περιουσία και δε χρειάζεται να γίνει 

καμία προσαρμογή.

Στην συνέχεια (γραμμή 5) γίνεται προσαρμογή των χώρων στάθμευσης. Αρχικά 

εξετάζεται το τρέχον κόστος κατασκευής γκαράζ και υπόστεγου για το αυτοκίνητο 

και η κατάσταση αυτών των κτισμάτων. Ας υποτεθεί ότι η αξία ενός υπόστεγου για 

το αυτοκίνητο είναι 1.000€, ενός γκαράζ με μια θέση στάθμευσης 2.000€, με δυο 

θέσεις στάθμευσης 3.000€ και με τρεις 4.000€. Οι προσαρμογές θα γίνουν ως εξής: Η 

υπό εκτίμηση περιουσία έχει ένα γκαράζ δυο θέσεων στάθμευσης που αξίζει 3.000€ 

και η περιουσία Α έχει ένα υπόστεγο αξίας 1.000€. Επομένως, εξαιτίας των διαφορών 

στις εγκαταστάσεις στάθμευσης αναμένεται η πώληση της υπό εκτίμησης περιουσίας 

να αποφέρει 2.0006 περισσότερο από την πώληση της περιουσίας Α. Με την 

πρόσθεση 2.000€ στην περιουσία Α εξισώνεται αυτή η διαφορά. Η περιουσία Β έχει 

ένα γκαράζ που αξίζει 1.0006 παραπάνω από το γκαράζ της υπό εκτίμηση 

περιουσίας. Επομένως θα πρέπει 1.0006 να αφαιρεθούν από την Β για να την 

εξισώσουν με την υπό εκτίμηση περιουσία. Για την περιουσία Γ δε χρειάζεται να 

γίνει καμία προσαρμογή επειδή έχει τις ίδιες εγκαταστάσεις στάθμευσης με την υπό 

εκτίμηση περιουσία.
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Στην γραμμή 6, η υπό εκτίμηση περιουσία έχει μια τσιμεντόστρωτη αυλή 300 τ.π., 

στο πίσω μέρος του οικοπέδου που αξίζει 300€. Η περιουσία Α έχει μια 

τσιμεντόστρωτη αυλή αξίας 450€ και για αυτό 150€ αφαιρούνται από την τιμή 

πώλησης της περιουσίας Α. Η περιουσία Β δεν διαθέτει τσιμεντόστρωτη αυλή. 

Καθώς αν διέθετε τσιμεντόστρωτη αυλή θα πουλιόταν για 300€ παραπάνω, θα πρέπει 

να γίνει μια προσαρμογή +300€. Η τσιμεντόστρωτη αυλή της περιουσίας Γ είναι ίδια 

με της υπό εκτίμηση περιουσίας, ωστόσο η περιουσία Γ έχει εντοιχισμένες 

βιβλιοθήκες στο καθιστικό αξίας 500€ τις οποίες δε διαθέτει η υπό εκτίμηση 

περιουσία. Επομένως 500€ θα αφαιρεθούν από την τιμή πώλησης της περιουσίας Γ. 

Διαφορές μεταξύ των περιουσιών Α, Β, Γ και της υπό εκτίμηση περιουσίας όπως 

πισίνες, τζάκια, μοκέτες, κουρτίνες, υλικά σκεπής και συσκευές στην κουζίνα θα 

προσαρμόζονταν με παρόμοιο τρόπο.

Στην γραμμή 7 λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές λόγω της διαφορετικής χρονολογίας 

κατασκευής των σπιτιών, της φθοράς, της ποιότητας κατασκευής και της καλής 

διαρρύθμισης και χρηστικότητας του σπιτιού. Όπου οι διαφορές μεταξύ της υπό 

εκτίμηση περιουσίας και των συγκρίσιμων μπορούν να μετρηθούν με όρους υλικών 

και εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν, η προσαρμογή είναι τόση όσο το κόστος των 

εργατικών και της εργασίας. Για παράδειγμα, η προσαρμογή αξίας 200€ για την 

περιουσία Β αντικατοπτρίζει το κόστος μιας αναγκαίας επισκευής της σκεπής τη 

στιγμή της πώλησης της περιουσίας Β. Η προσαρμογή των 1.000€. για την περιουσία 

Α αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι έχει καλύτερης ποιότητας υδραυλικά και ηλεκτρικά 

εξαρτήματα από την υπό εκτίμηση περιουσία. Διαφορές που δεν μπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν σε όρους υλικών και εργασίας συνήθως αντιμετωπίζονται 

συνολικά. Επομένως κάποιος θα μπορούσε να αξιολογήσει με 500€ κάθε έτος
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διαφοράς στο χρόνο κατασκευής μεταξύ της εκτιμώμενης περιουσίας και των τριών 

άλλων ή να κάνει μια προσαρμογή 1.000€ για μια άβολη κουζίνα.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι προσαρμογές γίνονται εξετάζοντας το πώς ήταν 

η κάθε συγκρίσιμη περιουσία τη στιγμή που πωλήθηκε. Επομένως αν προστέθηκε μια 

κρεβατοκάμαρα στο σπίτι ή το σπίτι βάφτηκε μετά την ημερομηνία πώλησης, αυτά τα 

στοιχεία δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην διαδικασία προσαρμογής.

Η" γραμμή 8 δείχνει ότι το τοπίο της περιουσίας Α είναι υποδεέστερο του τοπίου της 

υπό εκτίμηση περιουσίας. Μια θετική διόρθωση είναι απαραίτητη προκειμένου να 

εξισωθεί με το τοπίο της υπό εκτίμηση περιουσίας. Το τοπίο της ιδιοκτησίας Β είναι 

παρόμοιο και δεν απαιτείται καμία διόρθωση, ενώ της ιδιοκτησίας Γ είναι καλύτερο 

και επομένως απαιτεί μια αρνητική διόρθωση. Το χρηματικό ποσό κάθε προσαρμογής 

βασίζεται στην αγοραία αξία του γρασιδιού, των θάμνων, των δέντρων κλπ..

Στην γραμμή 9 αντιμετωπίζονται διαφορές όπως αυτές στο μέγεθος του οικοπέδου, 

στην κλίση του, τη θέα και τη γειτονιά του. Σε αυτό το παράδειγμα όλες οι 

συγκρίσιμες ιδιοκτησίες είναι στην ίδια γειτονιά με την υπό εκτίμηση ιδιοκτησία, 

εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη χρηματικής εκτίμησης της σχετικής αξίας της μιας 

γειτονιάς έναντι της άλλης. Ωστόσο η συγκρίσιμη ιδιοκτησία Α έχει ένα ελαφρώς 

μεγαλύτερο οικόπεδο και μια καλύτερη θέα από την υπό εκτίμηση περιουσία. Βάση 

των πρόσφατων πωλήσεων οικοπέδων στην περιοχή η διαφορά εκτιμάται ότι είναι 

445€ για το μεγαλύτερο οικόπεδο και 1.500€ για την καλύτερη θέα. Η συγκρίσιμη 

ιδιοκτησία Β έχει ένα ελαφρώς μικρότερο οικόπεδο που εκτιμάται ότι αξίζει 450€ 

λιγότερο ενώ η συγκρίσιμη ιδιοκτησία Γ είναι όμοια από όλες τις πλευρές.

Στη γραμμή 10 αντιμετωπίζονται οι διαφορές που οφείλονται στη χρηματοδότηση. 

Γενικά, όσο ευνοϊκότεροι είναι οι όροι της πώλησης για τον αγοραστή, τόσο 

υψηλότερη είναι η τιμή αγοράς και αντίστροφα. Το ζητούμενο είναι ο προσδιορισμός
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της υψηλότερης τιμής που μπορεί να αποφέρει η υπό εκτίμηση περιουσία, με 

δεδομένη την επαρκή έκθεση της στην αγορά και θεωρώντας ότι ο αγοραστής και ο 

πωλητής είναι ενημερωμένοι και δεν πιέζονται να προβούν στην αγορά ή την πώληση 

αντιστοίχως. Αν οι συγκρίσιμες ιδιοκτησίες πωλούνταν με αυτούς τους όρους δε θα 

χρειάζονταν διορθώσεις σε αυτήν την κατηγορία. Ωστόσο αν προσδιοριστεί ότι μια 

συγκρίσιμη ιδιοκτησία πουλήθηκε με διαφορετικούς όρους, απαιτείται μια 

προσαρμογή. Για παράδειγμα αν το τρέχον επιτόκιο ενός δανείου με υποθήκη το 

σπίτι είναι 9,5% και ο πωλητής διατίθεται να χρηματοδοτήσει τον αγοραστή με 

επιτόκιο 8%, είναι αναμενόμενο ότι ο πωλητής μπορεί να ζητήσει μια υψηλότερη 

τιμή πώλησης. Επομένως, οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης που πρόσφερε ο 

πωλητής της ιδιοκτησίας Β του επέτρεψαν να αποκτήσει 1.500€ επιπλέον. Για αυτό 

το λόγο θα πρέπει να αφαιρεθούν 1.5006 από την ιδιοκτησία Β. Μια άλλη κατάσταση 

που θα απαιτούσε διόρθωση στην γραμμή 10 θα ήταν αυτή κατά την οποία η 

ιδιοκτησία θα είχε πουληθεί βεβιασμένα. Αν ένας πωλητής βιάζεται να πουλήσει, 

τότε θα πρέπει συνήθως να δεχτούμε μια μικρότερη τιμή πώλησης από ότι αν η 

ιδιοκτησία του ήταν διαθέσιμη στην αγορά περισσότερο.

Οι προσαρμογές για κάθε συγκρίσιμη ιδιοκτησία αθροίζονται και είτε προστίθενται 

είτε αφαιρούνται από την τιμή πώλησης της. Το αποτέλεσμα είναι η προσαρμοσμένη 

αγοραία τιμή που φαίνεται στην γραμμή 12. Αυτή είναι η τιμή κάθε συγκρίσιμης 

πώλησης αφού έχει περάσει από μια διαδικασία προσαρμογής που την κάνει ίδια με 

την υπό εκτίμηση ιδιοκτησία. Αν ήταν δυνατόν να αξιολογηθεί ακριβώς η κάθε 

προσαρμογή και αν οι αγοραστές των ιδιοκτησιών A, Β, Γ είχαν πληρώσει ακριβώς 

την αξία των ιδιοκτησιών τους τη στιγμή που τις αγόρασαν , τότε οι τρεις τιμές που 

φαίνονται στην γραμμή 12 θα ήταν οι ίδιες. Ωστόσο οι αγοραστές δεν είναι τόσο
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ακριβείς, ιδιαίτερα όταν αγοράζουν ένα σπίτι όπου η αξία των ανέσεων επηρεάζει την 

τιμή και ποικίλει σημαντικά από άτομο σε άτομο.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρισης των ιδιοκτησιών, θα γίνει φανερό ότι κάποιες 

συγκρίσιμες ιδιοκτησίες είναι πιο όμοιες με την υπό εκτίμηση ιδιοκτησία από τις 

άλλες. Στο στάδιο της συσχέτισης δίνεται στον εκτιμητή η δυνατότητα να κατανέμει 

περισσότερο βάρος στις πιο όμοιες ιδιοκτησίες και λιγότερο στις άλλες. Έτσι στην 

ιδιοκτησία Γ δίνεται βάρος 50% μιας και είναι πιο όμοια με την υπό εκτίμηση 

ιδιοκτησία και χρειάζεται λιγότερες προσαρμογές. Αυτή η ομοιότητα εντοπίζεται σε 

περιοχές όπου οι προσαρμογές είναι δύσκολο να εκτιμηθούν ακριβώς όπως ο χρόνος 

πώλησης, η ηλικία, η ποιότητα, η τοποθεσία, η θέα και οι οικονομικοί όροι. Από τις 

δυο εναπομείναντες συγκρίσιμες ιδιοκτησίες, στην ιδιοκτησία Β δίνεται λίγο 

περισσότερο βάρος από ότι στην Α μιας και πρόκειται για πιο πρόσφατη πώληση και 

απαιτούνται συνολικά λιγότερες προσαρμογές.

Στην διαδικασία συσχέτισης, η σταθμισμένη τιμή αγοράς κάθε συγκρίσιμης 

ιδιοκτησίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βάρους και αθροίζεται στην 

γραμμή 14. Το αποτέλεσμα είναι η ενδεικτική τιμή της υπό εκτίμηση ιδιοκτησίας. 

Συνηθίζεται η τιμή ιδιοκτησιών κάτω από 10.000€ να στρογγυλοποιείται κατά 50€ ή 

100€, ιδιοκτησιών μεταξύ 10.000€ και 100.0006 κατά 100€ ή 250€, ιδιοκτησιών 

μεταξύ 100.000 δολ. και 250.000 δολ. κατά 500€ και στα πλησιέστερα 1.000€ για 

ιδιοκτησίες με μεγαλύτερη τιμή.

Η διαδικασία της εκτίμησης της αγοραίας αξίας ενός διαμερίσματος ή ενός σπιτιού 

κοινής ιδιοκτησίας (cooperative living unit) με τη συγκριτική μέθοδο είναι ίδια με την 

διαδικασία που εφαρμόζεται για τα σπίτια εκτός του ότι τα στάδια είναι λιγότερα. Για 

παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα με δυο κρεβατοκάμαρες 

και ίδια διαρρύθμιση ένας σημαντικός αριθμός συγκρίσιμων πωλήσεων μπορεί να
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είναι διαθέσιμος εντός του κτηρίου. Αυτό θα περιόριζε τις προσαρμογές για διαφορές 

στη διαρρύθμιση, στη γειτονιά, στο μέγεθος του οικοπέδου και τα χαρακτηριστικά 

του, στην ηλικία και στην κατάσταση της πολυκατοικίας και του τοπίου. Οι μόνες 

διορθώσεις που θα χρειάζονταν θα ήταν αυτές που κάνουν το ένα διαμέρισμα να 

διαφέρει από το άλλο. Αυτό θα περιλάμβανε την τοποθεσία του διαμερίσματος στην 

οικοδομή (τα ακριανά διαμερίσματα και τα διαμερίσματα με καλύτερη θέα 

πουλιούνται ακριβότερα), τις διαφορές στην συντήρηση και την εσωτερική 

διακόσμηση του διαμερίσματος, μια προσαρμογή για το χρόνο της πώλησης και μια 

προσαρμογή για τους όρους και τις συνθήκες τις πώλησης.

Όταν δεν υπάρχουν αρκετές συγκρίσιμες πωλήσεις για την ίδια διαρρύθμιση στην 

ίδια πολυκατοικία και είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν διαφορετικού μεγέθους 

διαμερίσματα πρέπει να γίνει μια προσαρμογή για το μέγεθος του διαμερίσματος. Αν 

ο αριθμός των συγκρίσιμων εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν διαμερίσματα σε διαφορετικές πολυκατοικίες, τότε θα πρέπει να 

γίνουν προσαρμογές για την διαφορετική γειτονιά, τα χαρακτηριστικά των 

οικοπέδων, τη συντήρηση, την ηλικία και την γενική κατάσταση του κτηρίου.

Όταν χρησιμοποιείται η συγκριτική μέθοδος η κύρια διαφορά μεταξύ της εκτίμησης 

της αξίας σπιτιών και γης είναι ότι το σπίτι αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή 

μονάδα. Αυτό είναι δυνατόν όταν ως σύνολο η ιδιοκτησία είναι ίδια με τις 

συγκρίσιμες της. Ωστόσο μια τέτοια ομοιότητα συχνά δεν υπάρχει στην κενή γη. Για 

παράδειγμα πως θα προσδιοριζόταν η αξία για 21 στρέμματα κενής γης όταν οι μόνες 

συγκρίσιμες πωλήσεις είναι για 16 και 25 στρέμματα; Η συνηθισμένη μέθοδος είναι 

να καθοριστεί μια τιμή ανά στρέμμα από τις συγκρίσιμες πωλήσεις και να 

εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο γεωτεμάχιο. Έτσι αν τα γεωτεμάχια των 16 και 25 

στρεμμάτων πουλήθηκαν 16.000€ και 25.000€ αντίστοιχα και είναι ίδια σε όλα με
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την ιδιοκτησία των 21 στρεμμάτων θα ήταν λογικό να υποτεθεί ότι η γη πουλιέται για 

1,000€ το στρέμμα. Έτσι η αξία της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας είναι 21.000€.

Τα οικόπεδα που βρίσκονται σε ζώνη συγκεκριμένης χρήσης (π.χ. εμπορική, 

βιομηχανική χρήση, κατοικίες) συνήθως εκτιμούνται και πουλιούνται ανάλογα με τα 

τετραγωνικά μέτρα τους. Έτσι αν η γη που έχει χαρακτηριστεί ως γη στην οποία θα 

χτιστούν διαμερίσματα πουλιέται προς 15€/μ2, ένα γεωτεμάχιο ΙΟΟ.ΟΟΟμ2 που είναι 

επίσης χαρακτηρισμένο ως γεωτεμάχιο για διαμερίσματα θα εκτιμηθεί ότι αξίζει 

1,500.000€. Ένας άλλος τρόπος εκτίμησης της αξίας του είναι να εκτιμηθεί ανά μέτρο 

πρόσοψης. Για παράδειγμα αν ένα οικόπεδο έχει 70 μέτρα όψη στο δρόμο και αν τα 

παρόμοια οικόπεδα πουλιούνται προς 2.000€ ανά μέτρο πρόσοψης στο δρόμο, τότε 

το οικόπεδο θα εκτιμηθεί προς 140.000€.. Τα οικόπεδα τα οποία προορίζονται για 

ανέγερση σπιτιών μπορούν να αποτιμηθούν είτε ανά τετραγωνικό μέτρο, είτε ανά 

μέτρο πρόσοψης είτε με την μέθοδο του οικοπέδου. Η μέθοδος του οικοπέδου είναι 

χρήσιμη όταν συγκρίνονται οικόπεδα παρόμοιου μεγέθους και χαρακτηρισμού στην 

ίδια γειτονιά. Για παράδειγμα, πρόσφατες πωλήσεις οικοπέδων για σπίτια με 

διαστάσεις 100 επί 100 μέτρα μεταξύ 100.000€ και 110.000€ θα καθόριζαν την αξία 

όμοιων οικοπέδων στην ίδια γειτονιά.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκριτικής μεθόδου

Τα πλεονεκτήματα της συγκριτικής μεθόδου είναι ότι πρόκειται για την πιο 

διαδεδομένη μέθοδο εκτίμησης και ότι παρατηρώντας τις τιμές των πωλήσεων 

κάποιος καταλαβαίνει τι διατίθεται η αγορά να πληρώσει και να δεχτεί για μια 

συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος έχει πολλές παγίδες που θα πρέπει 

κάποιος να προσέξει για να μην οδηγηθεί σε εσφαλμένες αποφάσεις.
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Πρώτα από όλα, δεν υπάρχουν πουθενά δυο ιδιοκτησίες που να είναι εντελώς όμοιες. 

Ως αποτέλεσμα της μοναδικότητας της ακίνητης περιουσίας, σε αντίθεση με ποιο 

ομοιογενή προϊόντα, η ακρίβεια οποιονδήποτε δύο συγκρίσεων είναι εξ’ ορισμού 

καταδικασμένη να αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Όχι μόνο τα δυο ακίνητα είναι 

διαφορετικά και σε κάποιο βαθμό μοναδικά, αλλά ακόμη αυτή η μοναδικότητα 

αυξάνεται όταν προστίθεται κάποια βελτίωση στο ακίνητο. Ως αποτέλεσμα, η 

ακρίβεια οποιονδήποτε συγκρίσεων είναι ανοιχτή σε αμφισβητήσεις και διαμάχες. 

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που συναντώντας ειδικά στις παλιότερες και 

σταθερότερες περιοχές, είναι η μη διαθεσιμότητα συγκρίσιμων πωλήσεων. Μια 

περιοχή μπορεί να είναι τόσο σταθερή ή μικρή ή ιδιαίτερη που οι πωλήσεις σε αυτήν 

την περιοχή να είναι λίγες και σπάνιες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ακρίβεια της 

μεθόδου μπορεί να αμφισβητηθεί έντονα. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ανεπάρκεια 

σχετικών στοιχείων καθιστά την εφαρμογή αυτής της μεθόδου αδύνατη. Δεδομένα 

πωλήσεων που είναι περισσότερο από ένα ή δυο χρόνια παλιά τείνουν να εμποδίζουν 

την εφαρμογή της συγκριτικής μεθόδου. Βεβαίως σε μερικές μικρές, σταθερές 

κοινότητες μπορεί να υπάρχει ακόμα κάποια συνάφεια στη χρήση δεδομένων 

παλιότερων από ένα ή δυο χρόνια. Από την άλλη πλευρά, σε κάποιες πιο ενεργές στο 

χώρο των ακινήτων περιοχές δεδομένα πωλήσεων παλιότερα από δυο μήνες 

θεωρούνται ήδη ξεπερασμένα και κυριολεκτικά άχρηστα για την συγκριτική μέθοδο. 

Ένα ακόμα πρόβλημα της συγκριτικής μεθόδου είναι οι προσαρμογές που γίνονται 

στις τιμές πώλησης. Τέτοιες προσαρμογές είναι στην ουσία κρίσεις του εκτιμητή και 

είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν σε όρους αντικειμενικών 

δεδομένων. Γνωρίζοντας ότι καμιά ιδιοκτησία δεν είναι ακριβώς ίδια, ότι οι όροι των 

πωλήσεων δεν συμπεριλαμβάνονται στις τιμές πώλησης, ότι οι ημερομηνίες των 

πωλήσεων μπορεί να μην είναι πρόσφατες ή ακριβείς και οι τοποθεσίες των
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πωλήσεων που χρησιμοποιούνται στην συγκριτική μέθοδο ποικίλουν, θα πρέπει να 

γίνουν κάποιες προσαρμογές στα δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια 

σωστή σύγκριση. Ο εκτιμητής θα πρέπει να βασιστεί στην εμπειρία του και τις 

ικανότητες του για να καταλήξει σε κάποια πρότυπα με τα όποια θα προσαρμόσει τις 

τιμές. Ωστόσο, όποιες και να είναι οι ικανότητες του εκτιμητή, οι προσαρμογές που 

θα πρέπει να γίνουν είναι πολύ υποκειμενικές και είναι κυρίως προσωπικές 

εκτιμήσεις και όχι μετρήσιμα δεδομένα. Μετά από μια ενδελεχή ανάλυση των τάσεων 

και του προφίλ της αγοράς ακινήτων της συγκεκριμένης περιοχής, και μια πολύ 

αντικειμενική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την προσφορά και την 

ζήτηση, ο εκτιμητής της ακίνητης περιουσίας ίσως είναι ικανότερος να προσαρμόσει 

τα συγκρίσιμα δεδομένα ώστε να αντικατοπτρίζουν στην πραγματικότητα τα 

αντικειμενικά δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας τις παγίδες της συγκριτικής, μεθόδου θα πρέπει να γίνει μια 

τελευταία επισήμανση. Η συγκριτική μέθοδος παρέχει τις πλησιέστερες στην 

πραγματική αξία εκτιμήσεις. Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η μέθοδος, που είναι 

δεδομένα από συγκρίσιμες πωλήσεις, όταν προσαρμοστούν με βάση τους όρους των 

πωλήσεων δείχνουν τι πραγματικά είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και να λάβουν 

οι πολίτες ως αντάλλαγμα για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του κλάδου των ακινήτων. 

Ως τέτοια, τα δεδομένα της μεθόδου περιλαμβάνουν τις αληθινές αντικειμενικές 

αποδείξεις της οικονομικής αξίας, που είναι η τιμή που οι πολίτες είναι διατεθειμένοι 

να πληρώσουν και να λάβουν κατά την ανταλλαγή. Καθώς η οικονομική αξία 

ορίζεται από την αγορά, η συγκριτική μέθοδος καταφέρνει καλύτερα από κάθε άλλη 

μέθοδο να υπολογίζει αυτήν ακριβώς την αξία.
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Χώροι εφαρμογής της συγκριτικής μεθόδου

1. Ιδιοκτησία κατοικίας

Η μεγαλύτερη μερίδα της κτηματαγοράς σήμερα αναφέρεται σε σπίτια ή 

διαμερίσματα με σκοπό την κατοικία. Έτσι όταν μιλάμε για ελεύθερα διαμερίσματα 

που απλά ανταλλάσσουν ιδιοκτήτες τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε την αξία τους με 

την βοήθεια της συγκριτικής μεθόδου.

2. Αγροτική γη

Η αγροτική γη χωρίζεται σε δυο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι ιδιοκτησίες 

που καλλιεργούνται από τον ιδιοκτήτη της γης και η δεύτερη το κομμάτι των 

ιδιοκτησιών που νοικιάζεται από τον ιδιοκτήτη και καλλιεργείται από τον ενοικιαστή. 

Είναι εύκολα κατανοητό ότι σε τέτοιου είδους αγοραπωλησίες η συγκριτική μέθοδος 

μπορεί να εφαρμοστεί αφού ο εκτιμητής λάβει υπόψη του παράγοντες όπως η 

ποιότητα του εδάφους, ο τύπος των προϊόντων που μπορούν να καλλιεργηθούν στην 

συγκεκριμένη γη, η κατάσταση των κτιρίων μέσα στο αγρόκτημα, και τέλος η 

τοποθεσία της γης.

3. Αναπτυσσόμενη γη

Η τελευταία κατηγορία ιδιοκτησιών που η αξία τους γίνεται να εκτιμηθεί με την 

συγκριτική μέθοδο είναι εκείνα τα κομμάτια γης που μπορούν να αναπτυχθούν και 

συνήθως αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάπτυξης της γης αυτό που κατά κόρον
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επιλέγεται είναι η ανάπτυξη και δημιουργία κατοικιών. Ο εκτιμητής της τιμής της 

κατοικίας σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να λάβει υπόψη του το είδος της κατοικίας 

που δημιουργείται (φθηνή κατοικία ή πολυτελή διαμερίσματα), επίσης μια έρευνα 

πρέπει να γίνει στο ευρύτερο περιβάλλον και την γενικότερη κατάσταση της περιοχής 

(σχολεία, μεταφορές και κάθε είδους υποδομές) καθώς επίσης και σε άλλους 

γενικότερους παράγοντες όπως το κλίμα.

Κλείνοντας η συγκριτική μέθοδος εφαρμόζεται κατά κόρον στην Ελλάδα και σε όλες 

τις ιδιοκτησίες. Ίσως να μην είναι επιστημονικά αποδεκτό να εφαρμόζεται σε 

πωλήσεις γραφείων και καταστημάτων, όμως οι εταιρίες εκτιμήσεων εφαρμόζουν την 

συγκριτική μέθοδο σε όλες τις περιπτώσεις.

Ο λόγος που επιμένουν σε αυτή τη μέθοδο είναι τόσο η απλότητα όσο και η 

αμεσότητά της. Άλλωστε, η ακριβέστερη εκτίμηση είναι αυτή που μπορεί και δίνει 

την δυνατότητα στον εκτιμητή να έρχεται όσο πιο κοντά γίνεται στην αγορά και η 

συγκριτική μέθοδος το καταφέρνει αυτό. Από την άλλη η έλλειψη αξιόπιστων 

οικονομικών στοιχείων για τα ελληνικά δεδομένα πολλές φορές απαγορεύει την 

χρήση κάποιας άλλης μεθόδου.

Μικτός πολλαπλασιαστής ενοικίου

Μια δημοφιλής συγκριτική μέθοδος που χρησιμοποιείται όταν η ιδιοκτησία παράγει 

εισόδημα είναι ο μικτός πολλαπλασιαστής ενοικίου (Μ.Π.Ε.). Ο Μ.Π.Ε. συνδέει το 

μικτό ενοίκιο που μπορεί να δημιουργήσει μια ιδιοκτησία με την τιμή αγοράς της. Για 

κτήρια διαμερισμάτων, εμπορικές και βιομηχανικές ιδιοκτησίες ο Μ.Π.Ε. 

υπολογίζεται διαιρώντας την τιμή πώλησης της ιδιοκτησίας με το ακαθάριστο ετήσιο 

ενοίκιο. Για παράδειγμα αν ένα κτήριο διαμερισμάτων αποφέρει 10.0006 ετησίως σε
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νοίκια και μόλις έχει πουληθεί 70.000€, έχει Μ.Π.Ε. 7. Η χρήση του Μ.Π.Ε. στην 

εκτίμηση της αξίας σπιτιών αμφισβητείται καθώς τα σπίτια συνήθως πουλιούνται ως 

ιδιόκτητες κατοικίες και όχι για παραγωγή εισοδήματος.

Όταν συγκρίσιμες ιδιοκτησίες έχουν πουληθεί με σχετικά σταθερούς Μ.Π.Ε. η 

μέθοδος του Μ.Π.Ε. υποθέτει ότι η υπό εκτίμηση περιουσία μπορεί να εκτιμηθεί 

πολλαπλασιάζοντας το μικτό ενοίκιο με αυτόν τον πολλαπλασιαστή. Για παράδειγμα 

ας υποτεθεί ότι σε μια περιοχή πουλήθηκαν 4 πολυκατοικίες με τα χαρακτηριστικά 

αυτών των πωλήσεων να φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα στοιχεία αυτά 

δείχνουν ότι η αγορά πληρώνει 7 φορές παραπάνω από το μικτό ενοίκιο για αυτά τα 

κτήρια. Επομένως προκειμένου να βρεθεί η αξία μιας παρόμοιας πολυκατοικίας που 

συνολικά αποφέρει 12.000€ ετησίως σε νοίκια, τα 12.0006 πολλαπλασιάζονται με 7 

για να φτάσουμε στην ενδεικτική τιμή των 84.0006.

Κτήριο Τιμή πώλησης Μικτό ενοίκιο Μ.Π.Ε.

1 122.500 /17.450 =7.02

2 80.000 /11.494 =6.96

3 102.000 /14.676 =6.95

4 98.000 /13.881 =7.06

Συνολικά 402.500 /57.501 =7.00
[Πηγή: «Real Estate: An introduction to the profession», σελ. 118, Bruce Harwood, Reston Publishing 
Company, 1978]

Η μέθοδος του Μ.Π.Ε. είναι δημοφιλής επειδή είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Από τη 

στιγμή που θα βρεθεί τι Μ.Π.Ε. έχει η αγορά, το μόνο που χρειάζεται, για την 

εκτίμηση της αξίας του κτηρίου, είναι η γνώση του μικτού ενοικίου που αποφέρει 

αυτό. Ωστόσο, η απλότητα είναι επίσης το μειονέκτημα της μεθόδου του Μ.Π.Ε., 

επειδή ο Μ.Π.Ε. εξετάζει μόνο το μικτό ενοίκιο που αποφέρει η ιδιοκτησία δεν 

μπορεί να αντιμετωπίσει διαφορές στα άδεια διαμερίσματα, στα απλήρωτα ενοίκια.
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στους φόρους εισοδήματος, στα έξοδα συντήρησης, διοίκησης και ασφάλισης, στα 

απο θεματικά για ανανέωση εξοπλισμού και στις ανέσεις.

Ας υποτεθεί για παράδειγμα ότι 2 κτήρια διαμερισμάτων έχουν μικτά ενοίκια 

100.000€ το καθένα. Ωστόσο το πρώτο έχει έξοδα που ανέρχονται στα 40.000€ το 

χρόνο ενώ του δεύτερου είναι 50.000€ το χρόνο. Χρησιμοποιώντας τον ίδιο Μ.Π.Ε. 

θα προέκυπτε η ίδια αξία για τα δυο κτήρια. Αυτό είναι παράλογο μιας και το πρώτο 

αποφέρει 10.000€ περισσότερο καθαρό εισόδημα στον ιδιοκτήτη του. Η μέθοδος του 

Μ.Π.Ε. επίσης αγνοεί την προσδοκώμενη οικονομική ζωή μιας ιδιοκτησίας. Για 

παράδειγμα ένα κτήριο που η προσδοκώμενη αναμενόμενη οικονομική ζωή του είναι 

30 χρόνια θα εκτιμηθεί ότι έχει την ίδια αξία με ένα που αναμένεται να κρατήσει 20 

χρόνια αν και τα δυο παράγουν προς το παρόν τα ίδια ενοίκια. Μια μέθοδος που 

αντιμετωπίζει μερικώς αυτά τα προβλήματα είναι να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί 

Μ.Π.Ε σε διαφορετικές περιπτώσεις. Έτσι, σε μια ιδιοκτησία με μικρά λειτουργικά 

έξοδα και μεγάλη αναμενόμενη οικονομική ζωή μπορεί να χρησιμοποιηθεί Μ.Π.Ε 7, 

ενώ σε μια ιδιοκτησία με μεγάλα λειτουργικά έξοδα και μικρή αναμενόμενη 

οικονομική ζωή μπορεί να χρησιμοποιηθεί Μ.Π.Ε. 6 ή 5 ή ακόμα μικρότερος.
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6. Η επενδυτική μέθοδος

Αυτή η προσέγγιση στην αξία βασίζεται στο ότι η πιθανή μελλοντική εισοδηματική 

δύναμη της περιουσίας μεταφραζόμενη σε τωρινά χρήματα θα δώσει μια προσέγγιση 

της αγοραίας αξίας της περιουσίας. Αν και αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως 

για ιδιοκτησίες που παράγουν εισοδήματα όπως κτήρια καταστημάτων και γραφείων, 

παρέχει μια σημαντική ένδειξη των αγοραίων αξιών των κατοικιών, όταν 

εφαρμόζεται σωστά.

Ουσιαστικά, η επενδυτική προσέγγιση της αγοραίας αξίας είναι η διαδικασία 

εξακρίβωσης της αξίας ενός κεφαλαιουχικού αγαθού με τη χρήση ενός συντελεστή 

κεφαλαιοποίησης που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τη κατάλληλη σχέση μεταξύ του 

κεφαλαιουχικού αγαθού και του εισοδήματος που παράγει. Αυτή η διαδικασία 

ονομάζεται «κεφαλαιοποίηση του εισοδήματος». Είναι μια διαδικασία προεξόφλησης 

με την οποία ο εκτιμητής υπολογίζει την παρούσα αξία του δικαιώματος λήψης ενός 

συγκεκριμένου εισοδήματος για ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών με ένα συγκεκριμένο 

ποσοστό απόδοσης.

Η ακρίβεια στην εκτίμηση της αξίας με αυτήν τη μέθοδο βασίζεται στον σωστό 

υπολογισμό από τον εκτιμητή των παρακάτω τριών παραγόντων:

Ι.Του καθαρού εισοδήματος. Ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος 

βασίζεται κυρίως στα δεδομένα που έχουν προκύψει από το παρελθόν και τα οποία 

προβάλλονται στο μέλλον για έναν συγκεκριμένο αριθμό ετών. Σε μισθώσεις 

ακινήτων ο εκτιμητής συνήθως θα διαλέξει ως διάρκεια της μίσθωσης την 

εναπομένουσα οικονομική ζωή της ιδιοκτησίας.

2. Επιλογή μια κατάλληλης μεθόδου κεφαλαιοποίησης βασισμένης στα 

χαρακτηριστικά των ροών εισοδήματος που δημιουργεί η ιδιοκτησία.
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3. Επιλογή του κατάλληλου συντελεστή κεφαλαιοποίησης βασισμένου στα 

χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας, την θέση της και τις συνθήκες της αγοράς κατά την 

στιγμή της εκτίμησης.

Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

Το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρώντας από συνολικό μεικτό εισόδημα της 

ιδιοκτησίας τα παρακάτω στοιχεία:

1. Πρόβλεψη να είναι ακατοίκητη η ιδιοκτησία για κάποιο διάστημα. Αυτή η 

πρόβλεψη θα πρέπει να στηρίζεται στην προηγούμενη λειτουργία της ιδιοκτησίας και 

θα πρέπει να συνδεθεί με μια πρόβλεψη των πιθανών τάσεων της κατοίκησης. Ο 

εκτιμητής δε θα πρέπει ασυλλόγιστα να υποθέσει ότι η ιδιοκτησία θα είναι 

ακατοίκητη για ένα ποσοστό του χρόνου το οποίο δεν συνδέεται με την συγκεκριμένη 

ιδιοκτησία. Η πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει με την ίδια προσοχή στην ανάλυση των 

διαθέσιμων δεδομένων που έγινε και ο προσδιορισμός του εισοδήματος.

2. Λειτουργικά έξοδα. Αυτά τα έξοδα είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη 

λειτουργία της ιδιοκτησίας, όπως τα έξοδα για νερό, ρεύμα, φυσικό αέριο και την 

αποκομιδή των απορριμμάτων.

3. Διοικητικά έξοδα. Αυτή η ομάδα εξόδων θα περιλαμβάνει τα νομικά έξοδα, 

τα έξοδα γραφείου, λογιστικού ελέγχου, τα τηλεφωνικά έξοδα καθώς και άλλα έξοδα 

που προκύπτουν κατά την διαχείριση της περιουσίας.

4. Φόροι και ασφάλιση. Αυτή η ομάδα εξόδων περιλαμβάνει τους φόρους της 

ακίνητης περιουσίας και τα έξοδα για τα διάφορα ασφαλιστικά συμβόλαια που 

αφορούν την περιουσία.
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5. Αποθέματα για συντήρηση και αντικατάσταση. Εδώ περιλαμβάνονται 

αποθέματα που δημιουργούνται προκειμένου να συγκεντρωθούν πόροι για την 

αντικατάσταση του εξοπλισμού καθώς και για να καλυφθούν τα έξοδα συντήρησης 

της περιουσίας.

Επιλογή μιας κατάλληλης μεθόδου κεφαλαιοποίησης

Ο εκτιμητής θα πρέπει να διαλέξει μια μέθοδο βασιζόμενος στα χαρακτηριστικά της 

ροής των εσόδων. Οι δυο κατηγορίες μεθόδων που είναι διαθέσιμες στον εκτιμητή 

είναι οι:

1. Η κεφαλαιοποίηση στο διηνεκές: Σε αυτή τη μέθοδο αφαιρείται η 

απόσβεση από το καθαρό εισόδημα πριν να κεφαλαιοποιηθεί. Το καθαρό εισόδημα 

μετά την αφαίρεση της απόσβεσης κεφαλαιοποιείται χωρίς να μας απασχολεί η 

εναπομένουσα οικονομική ζωή της ιδιοκτησίας. Οι παραδοχές στις οποίες βασίζεται 

αυτή η μέθοδος είναι:

α) Ο εκτιμητής υποθέτει μια ετήσια μείωση του εισοδήματος με έναν 

προκαθορισμένο ρυθμό.

β) Ο εκτιμητής υποθέτει ότι η φυσική ζωή της ιδιοκτησίας είναι ίση με την 

οικονομική της ζωή.

γ) Με την μέθοδο αυτή προκύπτει η μικρότερη εκτίμηση αξίας για μια 

δεδομένη ιδιοκτησία. Επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για επενδύσεις 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2. Η μέθοδος των προσόδων: Σε αυτή τη μέθοδο, που συχνά καλείται η 

μέθοδος των προσόδων του Inwood, δεν μειώνεται το καθαρό εισόδημα πριν να 

κεφαλαιοποιηθεί. Αυτό που γίνεται είναι να κεφαλαιοποιείται το καθαρό εισόδημα

45



πριν την αφαίρεση της απόσβεσης για τη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην 

εκτιμώμενη εναπομένουσα ζωή της ιδιοκτησίας. Οι παραδοχές στις οποίες βασίζεται 

αυτή η μέθοδος είναι:

α) Ο εκτιμητής υποθέτει ένα σχετικά σταθερό εισόδημα 

β) Ο εκτιμητής στηρίζει την εκτίμηση του για την αξία της ιδιοκτησίας στην 

δυνατότητα της να παράγει εισόδημα για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην 

εναπομένουσα οικονομική ζωή της.

γ) Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την εκτίμηση ενός σταθερού 

εισοδήματος υψηλής ποιότητας όπως αυτό που θα υπήρχε στην περίπτωση μιας 

μακροχρόνιας και ιδιαίτερα αξιόπιστης μίσθωσης.

Μετά από τα όσα ειπώθηκαν για τις μεθόδους κεφαλαιοποίησης γίνεται κατανοητό 

ότι ένα σταθερό εισόδημα υψηλής ποιότητας είναι καλύτερο να κεφαλαιοποιηθεί με 

την μέθοδο των προσόδων.

Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης στο διηνεκές γενικά χρησιμοποιείται για την 

εκτίμηση της αξίας επενδύσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα των οποίων η δυνατότητα 

να αποφέρουν έσοδα θεωρείται ασταθής. Ο εκτιμητής θα πρέπει βασισμένος στην 

λειτουργία της ιδιοκτησίας κατά το παρελθόν, στα έσοδα τα οποία απέφερε και σε 

όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που σχετίζονται με την συγκεκριμένη ιδιοκτησία και το 

περιβάλλον της, να προβλέψει τα αποτελέσματα της μελλοντικής λειτουργίας της 

ιδιοκτησίας.

Επιλογή ενός κατάλληλου συντελεστή κεφαλαιοποίησης

Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης μετράει το κίνδυνο που υπάρχει σε μια επένδυση 

και είναι το κόστος ενοικίασης του χρήματος, το αντίτιμο δηλαδή που απαιτείται από
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τους επενδυτές προτού επενδύσουν χρήματα σε οποιαδήποτε επένδυση. Καθώς 

μετράει το κίνδυνο, είναι αναμενόμενο ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης να 

μεγαλώνει με την αύξηση του κινδύνου και να μειώνεται με την μείωση του. Αυτό 

που κάνει ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης είναι να μετατρέπει το προβλεπόμενο 

ετήσιο καθαρό εισόδημα και την εκτίμηση της εναπομένουσας οικονομικής ζωής της 

ιδιοκτησίας σε μια παρούσα αξία την στιγμή που γίνεται η εκτίμηση της αξίας του 

ακινήτου.

Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός συντελεστής κεφαλαιοποίησης ούτε γενικά για τις 

επενδύσεις σε ακίνητα αλλά ούτε και για οποιοδήποτε συγκεκριμένο είδος ακινήτου. 

Κάθε ακίνητο έχει τον δικό του συντελεστή που εξαρτάται από τον εγγενή κίνδυνο 

του. Είναι ευθύνη του επενδυτή να διαλέξει έναν κατάλληλο συντελεστή που θα 

εξισώνει τον επενδυτικό κίνδυνο (που εξαρτάται από τα εισοδηματικά 

χαρακτηριστικά του ακινήτου) με τις συνθήκες τις αγοράς. Αυτό το πετυχαίνει με το 

να προσδιορίσει αρχικά ένα συντελεστή για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία και μετά να 

ελέγξει την ακρίβεια της επιλογής του με ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δείγμα 

τυπικών αγοραστών και πωλητών που δραστηριοποιούνται στην αγορά που αφορά το 

συγκεκριμένο είδος ακινήτων. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης προσδιορίζεται με 

μια έρευνα όλων των σημαντικών παραγόντων της ιδιοκτησίας της οποίας η αξία 

εκτιμάται. Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης θα είναι τελικά το άθροισμα των 

παραγόντων που ακολουθούν και φαίνονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας.
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Παράγοντες Ποσοστό %

1. Ποσοστό βάσης που συνήθως είναι ίσο με το επιτόκιο των κρατικών 

ομολόγων μεγάλης διάρκειας

2. Προσαρμογή λόγω θέσης

3. Προσαρμογή λόγω του κινδύνου που επηρεάζεται από:

α. Την αξιοπιστία και σταθερότητα των εσόδων

β. Την αξιοπιστία και σταθερότητα των εξόδων

γ. Τον λόγο του μεικτού εισοδήματος προς τα έξοδα

δ. Τον πιθανό ανταγωνισμό σε σχέση με την δυνητική ζήτηση

4. Προσαρμογή λόγω της πολύ χαμηλής ρευστότητας της επένδυσης

5. Προσαρμογή λόγω της παρακολούθησης που χρειάζεται η επένδυση

Συντελεστής κεφαλαιοποίησης (το συνολικό άθροισμα)

Με το να γίνεται η επιλογή του συντελεστή κεφαλαιοποίησης με τον τρόπο που 

αναφέρθηκε παραπάνω και αποτελεί την κλασσικότερη μέθοδο, είναι δυνατή η 

αποτύπωση του εγγενούς κίνδυνου της επένδυσης στον συντελεστή.

Έχοντας υπολογίσει τον συντελεστή κεφαλαιοποίησης ο εκτιμητής μπορεί να στραφεί 

στην αγορά και κατόπιν μιας εκτεταμένης έρευνας να προσδιορίσει την αντίδραση 

του «τυπικού» επενδυτή σε αυτό το είδος της ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα ο εκτιμητής 

θα μπορέσει να προσδιορίσει τι αντίτιμο θα αναμένουν οι επενδυτές αν τοποθετήσουν 

τα κεφάλαια τους στην συγκεκριμένη επένδυση. Στην καλύτερη περίπτωση το δείγμα 

θα δώσει τη δυνατότητα ενός ελέγχου σε γενικές μόνο γραμμές καθώς η αγορά στο 

σύνολο της αποτελείται από πολλές χιλιάδες επενδυτικές συναλλαγές. Ωστόσο, όσο 

πιο εκτεταμένη είναι η έρευνα τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να γίνουν 

χονδροειδή σφάλματα.
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Μειονεκτήματα της επενδυτικής μεθόδου

Τα πρώτα προβλήματα κατά την χρήση της επενδυτικής μεθόδου στην εκτίμηση της 

αξίας των ακινήτων εντοπίζονται στις προβλέψεις των εισοδημάτων. Το ερώτημα που 

τίθεται εδώ είναι πόσο ακριβής είναι η πρόβλεψη για τα καθαρά εισοδήματα και το 

αν αντικατοπτρίζει περισσότερο την εξέλιξη της αγοράς ή τη σωστή ή λανθασμένη 

διαχείριση της ιδιοκτησίας. Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην εκτίμηση των 

μελλοντικών εισροών καθώς και στην απόδειξη και τεκμηρίωση των τωρινών 

εισοδημάτων μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές δυσκολίες στον εκτιμητή.

Η δεύτερη μεγάλη ομάδα προβλημάτων είναι αυτή που σχετίζεται με το ποσοστό του 

κτηρίου που είναι ιδιοκατοίκητο. Στις περισσότερες περιπτώσεις η περιοχή που είναι 

ιδιοκατοίκητη ήταν πάντοτε έτσι. Επομένως, υπάρχει ανεπαρκής ή και καθόλου 

ενημέρωση για την αγοραία αξία για το ποσοστό που είναι ιδιοκατοίκητο. Οι 

συγκρίσιμες πωλήσεις συνήθως δεν αρκετά ακριβείς για να μας δώσουν ακριβή 

εισοδήματα για τέτοιες κατοικίες ή τμήματα κατοικιών. Όπως συμβαίνει γενικότερα, 

έτσι και στον τομέα της κατοικίας, αυτός που κατοικεί στην ιδιοκτησία του πληρώνει 

περισσότερα για το δικαίωμα ιδιοκατοίκησης από ότι θα πλήρωνε ο ενοικιαστής. Το 

γεγονός της ιδιοκτησίας και της περηφάνιας που απορρέει από αυτήν είναι συχνά 

σημαντικοί λόγοι για την υψηλότερη τιμή. Επομένως στις περιπτώσεις που ένα 

μεγάλο μέρος του ακινήτου είναι ιδιοκατοίκητο είναι δύσκολο να επαληθευτούν οι 

προβλέψεις του καθαρού εισοδήματος.

Μια άλλη κατηγορία προβλημάτων της επενδυτικής μεθόδου προέρχεται από τον 

αντίκτυπο των διαφόρων ανέσεων ενός ακινήτου. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

ποσοτικοποιηθεί η επίδραση των διαφόρων ανέσεων στις εισοδηματικές προοπτικές 

του ακινήτου. Υποτίθεται πως αν ένα κτήριο προσφέρει περισσότερες ανέσεις από
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ένα άλλο και επίσης δημιουργεί μεγαλύτερα εισοδήματα από αυτό, τότε οι ανέσεις 

που προσφέρει είναι εν μέρει υπεύθυνες για την διαφορά στα εισοδήματα. Το γεγονός 

που δημιουργεί προβλήματα είναι ότι η ζωή των ανέσεων είναι σημαντικά μικρότερη 

αυτής του υπόλοιπου ακινήτου, ενώ επίσης η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται και από 

την ικανότητα διαχείρισης τους καθώς και τα φυσικά τους χαρακτηριστικά. Η ύπαρξη 

ανέσεων σε ένα κτήριο εγείρει ερωτήματα που είναι δύσκολο να απαντηθούν όπως : 

Αν οι ανέσεις που προσφέρει ένα κτήριο κοστίζουν 1.000€, πόσο πρόσθετο ετήσιο 

εισόδημα μπορεί να αποδοθεί σε αυτές τις ανέσεις, εξετάζοντας τες χωριστά από τη 

θέση, το μέγεθος, τη διαχείριση και τους άλλους παράγοντες που σχετίζονται με το 

κτήριο που δημιουργεί περισσότερα εισοδήματα;

Χώροι εφαρμογής της επενδυτικής μεθόδου

Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επενδυτική μέθοδος χρησιμοποιείται από 

τους εκτιμητές όταν δεν είναι δυνατή η χρήση της συγκριτικής μεθόδου λόγω 

μεγάλης ετερογένειας μεταξύ της προς έρευνα ιδιοκτησίας και των ευρύτερων 

δεδομένων της αγοράς.

Επίσης μπορούμε να πούμε πως η επενδυτική μέθοδος χρησιμοποιείται για να μας 

δώσει μια βάση πάνω στην οποία θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε την αξία μιας 

ιδιοκτησίας και να αποτελέσει μια προεργασία πριν από την κλασσική συγκριτική 

μέθοδο όπου αυτό είναι δυνατό.

Όπως γίνεται κατανοητό η επενδυτική μέθοδος δίνει πιο ακριβή αποτελέσματα όταν 

είναι σταθεροί οι ρυθμοί ανάπτυξης της αγοράς.
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7. Η υπολειμματική μέθοδος

Είναι συχνά απαραίτητο να εκτιμηθεί η αξία της μη ανεπτυγμένης γης ή μιας γης που 

έχει απαξιωμένα ή ακατάλληλα κτήρια ή ενός οικοπέδου που έχει έρθει η στιγμή να 

αναπτυχθεί εκ νέου. Το τρέχον νοίκι, όπου υπάρχει, καθώς σχετίζεται με την 

παρούσα χρήση δεν μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό της αξίας που έχει η γη 

υπό την σκοπιά μιας νέας ανάπτυξης.

Η αξία της γης θα εξαρτάται από την κερδοφορία του κτηρίου που θα κατασκευαστεί 

στο οικόπεδο. Στην αναζήτηση της αξίας του οικοπέδου μπορούν να βοηθήσουν τα 

δεδομένα από πρόσφατες πωλήσεις παρόμοιας γης προς ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η 

γη που προορίζεται για βιομηχανική ανάπτυξη σε ένα συγκεκριμένο μέρος θα έχει 

αξία που θα κυμαίνεται σε ένα γνωστό εύρος τιμών. Οι πρόσφατες τιμές πώλησης θα 

αντανακλούν την ζήτηση και την προσφορά που σχετίζεται με τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα του συγκεκριμένου οικοπέδου. Έτσι, μεγαλύτερη αξία θα έχουν 

επίπεδα οικόπεδα που βρίσκονται κοντά σε μεταφορικές υποδομές.

Αν έχουν γίνει πρόσφατες μεταβιβάσεις οικοπέδων που μοιάζουν πολύ με αυτό που 

μας απασχολεί, μπορούν να αποτελόσουν την καλύτερη βοήθεια στην εκτίμηση της 

αξίας του. Ωστόσο, εξαιτίας διαφορών στις λεπτομέρειες της κατασκευής, στο 

μεγέθους και τις δυνατότητες πρόσβασης στο οικόπεδο, στη δυνατότητα ενοικίασης 

το πιθανότερο είναι ότι η συγκριτική πληροφόρηση που θα θέλαμε δεν είναι 

διαθέσιμη. Συνεπώς οποιαδήποτε προσπάθεια προσδιορισμού της αξίας με την χρήση 

των προηγούμενων μεθόδων είναι δύσκολη και αναξιόπιστη.

Η μέθοδος που ακολουθείται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι η υπολειμματική 

μέθοδος κατά την οποία εκτιμάται η αξία της γης αφού έχει θεωρητικά αναπτυχθεί 

πλήρως και κατά τον βέλτιστο τρόπο και κατόπιν αφαιρούνται όλα τα έξοδα
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ανάπτυξης που μπορούν να προβλεφτούν. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε την μέγιστη 

αξία της ιδιοκτησίας και γενικότερα της υπό ανάπτυξης περιοχής.

Για τον υπολογισμό της αξίας της γης αφού έχει αναπτυχθεί πλήρως χρησιμοποιείται 

είτε η συγκριτική μέθοδος είτε η επενδυτική, ανάλογα με την περίπτωση. Ενώ κατά 

την αφαίρεση των απαραιτήτων εξόδων για την ανάπτυξη του οικοπέδου θα πρέπει 

πέρα από τα έξοδα κατασκευής να συμπεριλάβουμε και τα έξοδα των επιστημόνων 

που θα συμμετέχουν στην διαδικασία ανάπτυξης, τους φόρους και τον πληθωρισμό 

και ότι έξοδα μπορούν να παρουσιαστούν κατά την διαδικασία της ανάπτυξης. Τέλος 

αυτά τα έξοδα πρέπει να μεταφερθούν στην σημερινή τους αξία για να ολοκληρωθεί 

η μελέτη.

Παράδειγμα: Να υπολογιστεί η αξία ενός οικοπέδου στο οποίο επιτρέπεται να 

αναγερθεί χώρος γραφείων 7000 μ2 (μεικτή εξωτερική επιφάνεια). Η κατασκευή θα 

ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια και αναμένεται ότι τα ενοίκιο θα είναι 125€/μ2.

Η μεικτή εξωτερική επιφάνεια μειώνεται κατά 20% προκειμένου να φτάσουμε στην 

καθαρή εσωτερική επιφάνεια, δηλαδή μειώνεται κατά 1400μ2. Οπότε:

Καθαρή εσωτερική επιφάνεια = 5600μ2 * 1256 = 7000006

Συντελεστής παρούσας αξίας μιας χρηματικής μονάδας (6) που 

εισπράττεται κάθε έτος και για πάντα με απόδοση 8% =12,5

Μεικτή τελική αξία (μετά την ολοκλήρωση των εργασιών) = 87500006 

Μείον Προετοιμασία του οικοπέδου = 100006

Κόστος κατασκευής 7000μ2 * 6006/μ2 = 42000006
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421000€Απρόβλεπτα έξοδα, περίπου το 10% του κόστους 

Αμοιβές μηχανικών, περίπου το 10% του κόστους 

και των απρόβλεπτων εξόδων 

Κόστος χρηματοδότησης, 2 χρόνια με ποσοστό 

12% για το μισό ποσό των 5094100€ =

(1,122* 2547050) - 2547050

Νομικά έξοδα, έξοδα διαφήμισης, αμοιβές

κτηματομεσίτη, έστω 3% της αξίας

Εργολαβικό όφελος, έστω 10% της αξίας

Σύνολο εξόδων

Υπόλοιπο

4630006

6479696

2625006

8750006

= 68795696 

= 18704316

Το υπόλοιπο αντιπροσωπεύει την αξία της γης, κόστη που συνδέονται με την 

απόκτηση της, έστω 4% της αξίας, και το κόστος δανεισμού με επιτόκιο 12% για την 

καταβολή της αξίας της γης και των εξόδων απόκτησής της.

Υπόλοιπο 18704316 = (χ +0,04χ) * 1,122 όπου με χ συμβολίζεται η αξία της γης 

οπότε λύνοντας την εξίσωση προκύπτει αξία γης = 14337206.

Κριτική της μεθόδου

Το δικαστήριο της Μ. Βρετανίας που είναι αρμόδιο για θέματα γης (Lands Tribunal) 

σε μια απόφαση του (1965) αναφέρει: «Στην μορφή που παρουσιάζεται συνήθως στο 

δικαστήριο, η υπολειμματική μέθοδος εκτίμησης της αξίας ενός αναπτυσσόμενου 

οικοπέδου υπολογίζει την αξία ως τη διαφορά μεταξύ της εκτιμώμενης τελικής αξίας 

του ολοκληρωμένου σχεδίου και του κόστους που απαιτήθηκε για την
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πραγματοποίηση του σχεδίου. Τα ποσά της τελικής αξίας και του κόστους 

πραγματοποίησης του σχεδίου είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερα από την μεταξύ τους 

διαφορά, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερα από την ζητούμενη αξία του οικοπέδου. 

Στον υπολογισμό τόσο της τελικής αξίας όσο και του κόστους ανάπτυξης εισέρχονται 

αρκετές μεταβλητές που η ακριβής τιμή για κάθε μια τους εξαρτάται από την σκοπιά 

που προσεγγίζει ο εκτιμητής την εκτίμηση καθώς και από την γνώση και την εμπειρία 

του. Ο εκτιμητής μπορεί για κάθε μεταβλητή να διαλέξει μια τιμή από ένα αρκετά 

μεγάλο εύρος τιμών που ποικίλουν και μπορούν να χαρακτηριστούν από 

«συντηρητικές» ως «πολύ υψηλές». Μέσα σε αυτό το εύρος οποιαδήποτε τιμή μπορεί 

να υιοθετηθεί και να θεωρηθεί σωστή καθώς μπορεί να τεκμηριωθεί. Από την σκοπιά 

του εκτιμητή που έχει προσληφθεί από έναν πωλητή και έχει την ευθύνη να 

εξασφαλίσει ότι ο πελάτης του θα λάβει ως αντάλλαγμα τίποτα λιγότερο από την 

πλήρη αξία της γης του, υπάρχει μια τάση να υιοθετούνται υψηλές τιμές για τις 

μεταβλητές που συνθέτουν την τελική αξία και/ή συντηρητικές τιμές για τις 

μεταβλητές που συνθέτουν το κόστος της ανάπτυξης. Αντιθέτως, από την σκοπιά του 

εκτιμητή που προσλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή και ο οποίος έχει 

την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι ο πελάτης του δε θα πληρώσει παραπάνω από την 

πλήρη αξία της γης, υπάρχει η τάση να υιοθετούνται πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για 

τις μεταβλητές που συνθέτουν την τελική αξία και/ή πιο υψηλές τιμές για τις 

μεταβλητές που συνθέτουν το κόστος ανάπτυξης. Σε αυτήν την απόκλιση μεταξύ των 

δυο εκτιμητών παρεμβαίνει η ελεύθερη αγορά επιβάλλοντας εξωτερικές κυρώσεις 

που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. Η εξωτερική κύρωση που αντιμετωπίζει ο 

εκτιμητής από την πλευρά του αγοραστή είναι ότι αν από τις μεταβλητές που επέλεξε 

προκύπτει μεγάλη διαφορά μεταξύ της τελικής αξίας και του κόστους ανάπτυξης, 

τότε ο πελάτης του μπορεί να αποτύχει να βρει αγοραστή γιατί η υπολογιζόμενη αξία
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της γης είναι μεγαλύτερη από την πραγματική αξία της στην ανοιχτή αγορά. Η 

εξωτερική κύρωση που αντιμετωπίζει ο εκτιμητής του αγοραστή είναι ότι αν από τις 

μεταβλητές που επέλεξε προκύπτει μικρή διαφορά μεταξύ της τελικής αξίας και του 

κόστους ανάπτυξης τότε ο πελάτης του θα αποτύχει να αγοράσει την γη, επειδή η 

εκτιμούμενη αξία του οικοπέδου είναι μικρότερη από την αξία του στην ανοιχτή 

αγορά. Ένα αξιοπρόσεκτο και ασυνήθιστο χαρακτηριστικό της υπολειμματικής 

μεθόδου είναι ότι η εγκυρότητα της αξίας του οικοπέδου που προκύπτει με αυτή τη 

μέθοδο εξαρτάται όχι τόσο από την ακριβή εκτίμηση της τελικής αξίας και του 

κόστους ανάπτυξης όσο από την επίτευξη μιας ισορροπημένης διαφοράς μεταξύ 

αυτών των δυο. Η επίτευξη αυτής της διαφοράς απαιτεί λεπτή κρίση αλλά όπως 

προκύπτει από τα δεδομένα της αγοράς το γεγονός ότι η υπολειμματική μέθοδος είναι 

η μέθοδος που χρησιμοποιείται συνηθέστερα κατά την εκτίμηση αναπτυσσόμενης γης 

δείχνει ότι πρόκειται για ένα εργαλείο εκτιμήσεων που μπορεί να έχει μεγάλη 

ακρίβεια. Αν υπάρχουν δυο εξίσου ικανοί εκτιμητές που ενεργούν ο ένας εκ μέρους 

ενός πρόθυμου πωλητή και ο άλλος εκ μέρους ενός πρόθυμου αγοραστή αναμένεται 

να συμφωνήσουν για την τιμή του οικοπέδου προς εκτίμηση, ασχέτως αν ο ένας 

εκτιμητής κατέληξε στην τελική τιμή χρησιμοποιώντας μεταβλητές με διαφορετικές 

τιμές από ότι ο άλλος.»

Στην συνέχεια το δικαστήριο ασχολείται με τη χρήση της μεθόδου σε περιπτώσεις 

που δε θα συμβεί συναλλαγή.

«Ωστόσο όταν πραγματοποιείται μια εκτίμηση με την υπολειμματική μέθοδο για 

διαιτητικούς (arbitration) σκοπούς οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Η εκτίμηση 

τότε γίνεται «στο κενό» και δεν υπάρχουν εξωτερικές κυρώσεις που να ενεργήσουν 

ως ένα κίνητρο στην επίτευξη της ευαίσθητης ισορροπίας που περιγράφηκε 

προηγουμένως καθώς υπάρχουν ένας αγοραστής και ένας πωλητής χωρίς επιλογές.
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Επομένως, δεν υπάρχει κίνδυνος από την πλευρά του αγοραστή να χάσει την πώληση 

επειδή η τιμή που του υπέδειξε ο εκτιμητής του ήταν πολύ υψηλή, ούτε υπάρχει ο 

κίνδυνος από την πλευρά του αγοραστή να μην μπορέσει να αγοράσει το οικόπεδο 

επειδή η τιμή που του συνέστησε ο εκτιμητής του ήταν πολύ χαμηλή. Πιθανώς ως 

παρενέργεια αυτής της απουσίας οποιασδήποτε μορφής περιορισμού, η τάση του 

εκτιμητή του αγοραστή να υιοθετεί υψηλές τιμές των μεταβλητών που συνθέτουν την 

τελική αξία και συντηρητικές τιμές των μεταβλητών που συνθέτουν το κόστος 

ανάπτυξης, τον οδηγούν σχεδόν πάντα (κατά την εμπειρία του δικαστηρίου) στο να 

παρουσιάζει μια αναξιόπιστα υψηλή εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου. Ομοίως, η 

τάση του εκτιμητή του αγοραστή να υιοθετεί συντηρητικές τιμές όταν υπολογίζει το 

κόστος ανάπτυξης σχεδόν πάντα οδηγεί στο να παρουσιάζει μια αναξιόπιστα χαμηλή 

εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου που μερικές φορές μπορεί να είναι ακόμα και 

αρνητική. Έχοντας σχολιάσει τόσες πολλές φορές το αποτέλεσμα αυτών των τάσεων 

που οδηγούν σε εκτιμήσεις που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, η πεποίθηση του 

δικαστηρίου είναι ότι κάτω από συνθήκες διαιτησίας... από τη στιγμή που οι 

εκτιμητές αφεθούν ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν την υπολειμματική μέθοδο όσο 

ευσυνείδητοι και να είναι και όσο λογικά και να είναι τα επιχειρήματα τους, μπορούν 

να αποδείξουν σχεδόν οτιδήποτε. Για αυτούς τους λόγους το δικαστήριο 

αναγκάστηκε απρόθυμα να απορρίψει την υπολειμματική μέθοδο εκτός και αν δεν 

είναι δυνατή η χρήση μιας πιο απλής μεθόδου εκτίμησης.»

Μετά την παρουσίαση της κριτικής που δέχτηκε η μέθοδος από το συγκεκριμένο 

δικαστήριο μπορεί να εξεταστεί ο τρόπος που χρησιμοποιείται η μέθοδος από τους 

εργολάβους και να φανεί ότι η αξία που προκύπτει δεν είναι ίδια για όλους.

Σε ότι αφορά το προσδιορισμό της αξίας ενός οικοπέδου θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

οι εργολάβοι ή οποιοιδήποτε άλλοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ένα οικόπεδο για
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μια συγκεκριμένη χρήση προσδιορίζουν την αξία του οικοπέδου με μια αφαιρετική 

διαδικασία. Αρχικά δηλαδή θα προσδιορίσουν την τελική αξία της κατασκευής, το 

κόστος της κατασκευής και τα απαιτούμενα ανταλλάγματα για την προσπάθεια, την 

ικανότητα και τον κίνδυνο που αναλήφθηκε για την ολοκλήρωση του έργου.

Θα πρέπει επομένως να σημειωθεί ότι η αξία που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο 

προσδιορίζει το μέγιστο ποσό που θα πρέπει να διαθέσει ο συγκεκριμένος εργολάβος 

για την αγορά του οικοπέδου και όχι την αξία του οικοπέδου. Κάποιοι άλλοι 

εργολάβοι ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους, τα γενικά λειτουργικά τους 

έξοδα, το κόστος των ξένων κεφαλαίων τους ή την επιθυμία τους για το 

συγκεκριμένο οικόπεδο μπορούν να καταλήξουν στο ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο 

αξίζει περισσότερο ή λιγότερο. Υπογραμμίζεται εδώ ότι η αξία που προκύπτει με 

αυτήν την μέθοδο αντανακλά το είδος του κτηρίου, την αξία ενοικίασης ή πώλησης, 

τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του κτηρίου, το εύρος και την 

αποτελεσματικότητά του μάρκετινγκ και το κόστος της χρηματοδότησης. Επομένως η 

τελική αξία θα επηρεαστεί από όλους τους παραπάνω παράγοντες.

Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση ενός αποτελεσματικού και με καλή 

φήμη εργολάβου ο οποίος θα μπορεί τόσο να δανείζεται με καλύτερους όρους 

εξαιτίας της φήμης του, όσο και να ολοκληρώνει το έργο ταχύτερα από κάποιους από 

τους ανταγωνιστές του. Ως αποτέλεσμα το ποσό που θα μπορεί να πληρώσει για να 

αγοράσει το οικόπεδο θα είναι μεγαλύτερο από το ποσό των ανταγωνιστών του.
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8. Η μέθοδος του κόστους

Ορισμένες φορές η συγκριτική μέθοδος δε μπορεί να εφαρμοστεί. Μια τέτοια 

περίπτωση αφορά ορισμένες κατηγορίες κτηρίων που μεταβιβάζονται σπάνια. Ακόμα 

και όταν μεταβιβάζονται όμως μπορεί να αποτελούν τμήμα μιας μεγαλύτερης 

συναλλαγής, της οποίας ένα μικρό μόνο τμήμα αφορά τα ίδια τα ακίνητα. Επομένως, 

σε μια τέτοια περίπτωση, η ανάλυση της τιμής στην οποία πραγματοποιήθηκε η 

συναλλαγή δε μπορεί να βοηθήσει αρκετά. Συχνά κάποια ακίνητα προσφέρονται προς 

πώληση, μόνο όταν έχουν πλέον εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο 

κατασκευάστηκαν και πρόκειται να αλλάξουν χρήση ή να ξανακατασκευαστούν. Σε 

αυτή την κατηγορία μπορεί να ανήκουν κτήρια όπως: σχολεία, εκκλησίες, δημόσιες 

βιβλιοθήκες, χημικά εργοστάσια, αποχετευτικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, 

εργοστάσια επεξεργασίας πετρελαίου, επιχειρησιακά κτήρια καθώς και δημόσια 

ακίνητα. Οι αγοραστές αυτών των κτηρίων εντοπίζονται κυρίως σε αυτούς που 

σχεδιάζουν μια άλλη χρήση για το κτήριο, ως παράδειγμα μπορούν να αναφερθεί η 

μετατροπή ενός σταθμού αναμονής τρένων σε γραφεία ή η μετατροπή μιας εκκλησίας 

σε γκαλερί τέχνης. Η ανάλυση μιας τέτοιας συναλλαγής δε δίνει πληροφορίες για την 

αξία που είχε το ακίνητο κατά την αρχική του χρήση. Αλλά δείχνει το αντίτιμο που 

καταβάλλεται υπό την προσμονή μιας εναλλακτικής χρήσης και λαμβάνοντας υπόψη 

τα σημαντικά έξοδα που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου τα κτήρια να ετοιμαστούν 

για την καινούρια χρήση.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτιμήσεις δε γίνοντάι μόνο πριν από μια 

μεταβίβαση ακινήτου. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κτηρίων όπου απαιτείται μια 

εκτίμηση της αξίας τους ακόμα και αν δεν υπάρξει μεταβίβασή του. Χαρακτηριστικά 

τέτοια παραδείγματα είναι η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου προκειμένου να
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εξυπηρετηθούν λογιστικές ανάγκες, να υποστηριχθούν αιτήσεις δανειοδότησης και να 

γίνει κατάταξη (rating) του ακινήτου.

Στις παραπάνω περιπτώσεις αν και δεν είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες που συνήθως 

ο εκτιμητής αναμένει εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη για την εκτίμηση της αξίας 

του ακινήτου. Ο εκτιμητής επομένως θα πρέπει να καταφύγει σε κάποια άλλη μέθοδο 

υπολογισμού της αξίας διαφορετική από τη συγκριτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια τέτοια μέθοδος είναι η επονομαζόμενη «μέθοδος του κόστους 

ή του εργολάβου» , μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο κόστος. Συνοπτικά, η 

μέθοδος περιλαμβάνει την εκτίμηση του κόστους αντικατάστασης του κτηρίου και 

την πρόσθεση σε αυτό της αξίας της γης. Η ηλικία και οι αδυναμίες του κτηρίου 

λαμβάνονται υπόψη μέσω της μείωσης του κόστους αντικατάστασης. Η αξία της γης 

είναι πολύ πιθανό να επηρεαστεί, συνήθως περιοριστικά από το κτήριο που βρίσκεται 

πάνω της.

Εκτός από τις κατηγορίες των κτηρίων και των χρήσεων τους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, υπάρχουν περιπτώσεις που, για διάφορους λόγους, η διαθέσιμη 

πληροφόρηση είναι εξαιρετικά σπάνια ή λιγότερο αξιόπιστη από ότι συνήθως. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις ο εκτιμητής μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την 

μέθοδο του εργολάβου είτε σε συνδυασμό με κάποια άλλη είτε από μόνη της.

Οι δυο προσεγγίσεις του κόστους

Όπως φάνηκε προηγουμένως η εκτίμηση του κόστους αποτελεί σημαντικό κομμάτι 

της μεθόδου. Η εκτίμηση μπορεί να προσεγγιστεί με δυο διαφορετικούς τρόπους. 

Στην πρώτη προσέγγιση εκτιμάται το κόστος της πιστής αντιγραφής του κτηρίου. Το 

κόστος αυτό στη συνέχεια μειώνεται λαμβάνοντας υπόψη την φυσική φθορά, την
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οικονομική και τεχνολογική απαξίωση. Το κόστος που προκύπτει ονομάζεται 

«προσαρμοσμένο κόστος αντικατάστασης» (adjusted replacement cost).

Η δεύτερη προσέγγιση περιλαμβάνει την εκτίμηση του κόστους κατασκευής ενός 

κτηρίου που περιγράφεται με τον όρο «απλό υποκατάστατο κτήριο» (simple 

substituted building). Το κτήριο αυτό θα διατηρεί τα απαραίτητα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά όχι όμως και την πλούσια διακόσμηση, το ακριβό στυλ και την 

ακριβή και ιδιαίτερη κατασκευή. Όπως και προηγουμένως έτσι και σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να γίνουν μειώσεις ανάλογα με την φυσική φθορά, την 

οικονομική και τεχνολογική απαξίωση.

Και οι δυο προσεγγίσεις αντικατοπτρίζουν την πιθανή συμπεριφορά του 

ενδιαφερομένου κατοίκου του κτηρίου όταν αυτός έχει στεγαστικές ανάγκες. Είτε 

πρόκειται να νοικιάσει είτε να αγοράσει το κτήριο, ο ενδιαφερόμενος θα λάβει υπόψη 

του το κόστος και την άνεση ενός σύγχρονου λειτουργικού κτηρίου έναντι ενός 

παλιότερου πεπαλαιωμένου κτηρίου. Αν ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να επιλέξει 

ελεύθερα, θα διάλεγε το παλιό κτήριο μόνο αν το συνολικό κόστος της παραμονής 

του σε αυτό (συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για συντήρηση, θέρμανση 

καθώς και της απαξίωσης) ήταν περίπου το ίδιο με το καινούριο. Ωστόσο θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι η δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιείται περισσότερο από την πρώτη.

Κόστος κτηρίου

Το πρώτο που θα πρέπει να γίνει, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι να εκτιμηθεί 

το κόστος κατασκευής του κτηρίου που μας ενδιαφέρει σε τρέχουσες τιμές. Το έργο 

αυτό δυσκολεύεται από το ότι οι μέθοδοι κατασκευής και τα υλικά έχουν αλλάξει 

στην πάροδο του χρόνου. Αυτό όμως που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι
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απαιτείται μάλλον ένα προσεγγιστικό κόστος και όχι το ακριβές κόστος επειδή 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μια μέθοδο που δε θεωρείται πολύ αξιόπιστη όταν 

χρησιμοποιείται από μόνη της. Υπάρχουν λοιπόν πέντε μέθοδοι για τον κατά 

προσέγγιση υπολογισμό του κόστους.

Το ανά μονάδα κόστος (unit cost)

Το ανά μονάδα κόστος, που εξαρτάται από το είδος του κτηρίου που εκτιμάται, θα 

αντικατοπτρίζει τη συνολική ποιότητα της κατασκευής και θα περιλαμβάνει ανοχές 

για τα τελειώματα, τους ανελκυστήρες, την θέρμανση, τον κλιματισμό κλπ.. 

Διάφορων ειδών κτήρια μπορούν να εκτιμηθούν με την εφαρμογή ενός ανά μονάδα 

κόστους. Για παράδειγμα το κόστος των σχολείων και των κινηματογράφων μπορεί 

να εκτιμηθεί ανάλογα με ένα κόστος ανά κάθισμα, ενώ των ξενοδοχείων και των 

νοσοκομείων ανάλογα με ένα κόστος ανά κρεβάτι. Εξυπακούεται ότι τα κόστη θα 

ποικίλουν ανάλογα με την ποιότητα των κτηρίων και των τελειωμάτων τους.

Ο όγκος (cubic content)

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο μια ανά μονάδα τιμή εφαρμόζεται στο συνολικό όγκο 

του κτηρίου. Ο υπολογισμός στηρίζεται σε εξωτερικές μετρήσεις δηλαδή στην 

μέτρηση της εξωτερικής περιμέτρου των κτηρίων σε συνδυασμό με το ύψος. Τα 

διαφορετικά κόστη των θεμελίων καθώς και των διαφορετικών ειδών σκεπών 

(επίπεδες ή διαφορετικών σχημάτων σκεπές) λαμβάνονται υπόψη με αυθαίρετες, 

τυποποιημένες προσθέσεις στο μετρημένο ύψος του κτηρίου. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται πλέον λιγότερο καθώς προτιμούνται οι ακριβέστερες πληροφορίες
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που είναι διαθέσιμες για τις μονάδες επιφάνειας των ορόφων. Ωστόσο η προσέγγιση 

εξακολουθεί να παραμένει χρήσιμη για προκαταρκτικές αξιολογήσεις ή στην 

περίπτωση κτηρίων με σημαντικό ύψος χωρίς ενδιάμεσους ορόφους (π.χ. εκκλησίες).

Επιφανειακό εμβαδόν (superficial area)

Πρόκειται για τη μέθοδο που χρησιμοποιείται περισσότερο για την κατά προσέγγιση 

εκτίμηση του κόστους αντικατάστασης. Υπολογίζεται το μικτό εμβαδόν του ορόφου 

(ο χώρος που περικλείεται από τις εσωτερικές όψεις των εξωτερικών τοίχων) και 

εφαρμόζεται μια τιμή ανά μονάδα ενώ επίσης προστίθενται τα κόστη των χώρων 

στάθμευσης, των αποθηκών και άλλων κατασκευών εκτός του κυρίως κτηρίου. 

Εξαιτίας της μεγάλης διακύμανσης στα κόστη που συναντιόνται κατά την εφαρμογή 

αυτής της μεθόδου απαιτείται κάποια ιδιαίτερη εμπειρία και ικανότητα εκ μέρους του 

εκτιμητή. Κατά τη χρήση αυτής της μεθόδου το διαφορετικό σχήμα του κτηρίου δεν 

αντικατοπτρίζεται στην τιμή αλλά ο εκτιμητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι η απόκλιση 

από ένα τετραγωνικό ή ορθογώνιο σχήμα είναι πιθανόν να επηρεάζει ανοδικά την 

τιμή. Επίσης τα κόστη είναι πιθανό να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

Τα κόστη των στοιχείων (elemental costs)

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο προσδιορίζεται το κόστος σε υλικά και εργασία για κάθε 

τμήμα του κτηρίου. Στη συνέχεια τα κόστη προστίθενται και φθάνουμε στο τελικό 

κόστος. Αυτή η προσέγγιση βρίσκει τελευταία μεγαλύτερη εφαρμογή. Ωστόσο, 

απαιτεί μια πιο λεπτομερή γνώση της κατασκευής από ότι οι δυο προηγούμενες 

μέθοδοι, χωρίς να είναι πιο ακριβής.
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Προσεγγιστικές ποσότητες (approximate quantities)

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή υπολογίζεται το κόστος της κύριας κατασκευής, στο 

οποίο προστίθενται τα κόστη των εργασιών αποπεράτωσης, των μονίμων 

εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού καθώς και το εργατικό κόστος. Το κόστος που 

προκύπτει μετατρέπεται σε κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο και σε αυτό προστίθενται 

κάποια κόστη ανάλογα με τις εξωτερικές ή άλλες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται 

στις αρχικές αξιολογήσεις.

Κριτική των πέντε μεθόδων

Όπως είναι φανερό, κάθε μια από τις παραπάνω μεθόδους απαιτεί κάποια γνώση 

σχετικά με την κατασκευή και το κόστος των υλικών, παράλληλα με κάποια γνώση 

που αφορά την πραγματοποίηση μετρήσεων σε κτήρια.

Γενικά όσο πιο αναλυτική είναι η μέθοδος τόσο μεγαλύτερη είναι και η δυσκολία 

εφαρμογής της, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται ότι το αποτέλεσμα θα είναι πιο 

ακριβές. Για το λόγο αυτό, ένας εκτιμητής θα πρέπει να επιλέγει σε κάθε περίπτωση 

τη μεθοδολογία εκείνη που θα αποφέρει την επιθυμητή ακρίβεια, χωρίς να τον 

εμπλέκει σε περιττές και χρονοβόρες διαδικασίες. Η επιλογή αυτή εξαρτάται κυρίως 

από τον τύπο του κτηρίου που εκτιμάται.

Ο υπολογισμός του κόστους με βάση τις δυο πρώτες μεθόδους είναι ευκολότερος, 

καθώς το κόστος κατασκευής υπολογίζεται χονδρικά, ακριβώς για αυτό το λόγο όμως 

μπορεί να αποδειχθεί και λιγότερο αξιόπιστος.

Οι επόμενες τρεις μέθοδοι είναι αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην 

πράξη. Από αυτές η επικρατέστερη είναι η μέθοδος του εμβαδού της επιφάνειας. Η
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μέθοδος αυτή, χωρίς να είναι ιδιαίτερα αναλυτική σε σύγκριση με τις επόμενες δυο 

μεθόδους, μπορεί να αποδειχθεί αρκετά αξιόπιστη. Η βασική δυσκολία έγκειται στον 

αντιπροσωπευτικό προσδιορισμό του κόστους κατασκευής ανά μονάδα εμβαδού και 

του κόστους που αναλογεί στις κατασκευές εκτός του βασικού κτηρίου.

Τέλος, η μέθοδος του κόστους ανά στοιχείο είναι η περισσότερο αναλυτική, ενώ οι 

προσεγγιστικές ποσότητες ακολουθούν μια διαδικασία εκτίμησης που στηρίζεται 

περισσότερο στην εμπειρία.

Φυσική φθορά, λειτουργική και οικονομική απαξίωση

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστούν οι όροι φυσική φθορά, λειτουργική 

και οικονομική απαξίωση.

Με τον όρο φυσική φθορά περιγράφεται η συνηθισμένη φθορά από τη συνεχή χρήση 

όπως για παράδειγμα η φθορά μιας μοκέτας δαπέδου πού έχει αρχίσει να 

καταστρέφεται, ενός πλυντηρίου πιάτων, ενός καταστροφέα σκουπιδιών ή ενός 

θερμοσίφωνα που θα πρέπει να αλλαχτεί. Η φυσική φθορά επίσης προέρχεται από την 

επίδραση της φύσης, με τη μορφή του ήλιου, της βροχής, της ζέστης, του κρύου, του 

ανέμου, καθώς από ζημιές που οφείλονται στα ζώα ή τα φυτά, όπως για παράδειγμα 

την καταστροφή των πεζοδρομίων από τις ρίζες των δέντρων και την καταστροφή 

ξύλινων τμημάτων του σπιτιού από τους τερμίτες. Η φυσική φθορά μπορεί επίσης να 

προέλθει από αμέλεια (μια μπανιέρα που ξεχειλίζει) και από βανδαλισμούς.

Η λειτουργική (ή τεχνολογική) απαξίωση είναι το αποτέλεσμα ξεπερασμένου 

εξοπλισμού (ξεπερασμένα είδη υγιεινής ή ξεπερασμένος εξοπλισμός κουζίνας), 

ξεπερασμένης ή λανθασμένης σχεδίασης (ένα μόνο μπάνιο σε ένα σπίτι τριών ή 

τεσσάρων υπνοδωματίων ή μια παράλογη διάταξη δωματίων), ανεπαρκών
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εγκαταστάσεων (ανεπαρκής καλωδίωση για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 

τωρινών ηλεκτρικών συσκευών ή έλλειψη ανελκυστήρων) ή υπέρ του δέοντος 

επαρκών εγκαταστάσεων (ψηλά ταβάνια στο σπίτι). Η λειτουργική απαξίωση μπορεί 

να συνοψιστεί ως η απώλεια αξίας των βελτιώσεων στο σπίτι επειδή αυτά είναι πλέον 

ανεπαρκή, υπέρ του δέοντος επαρκή ή ακατάλληλα σχεδιασμένα για τις σημερινές 

ανάγκες.

Οικονομική απαξίωση είναι η απώλεια αξίας που οφείλεται σε εξωτερικές δυνάμεις 

και γεγονότα. Ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να είναι η πτώση της ζήτησης για την 

συγκεκριμένη χρήση για την οποία σχεδιάστηκε το κτήριο, χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι οι εκκλησίες που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή τα drive-in 

Οικονομική απαξίωση μπορεί να παρουσιαστεί τόσο στη γη όσο και στις βελτιώσεις 

του σπιτιού ή και στα δυο. Για παράδειγμα, αν ένα σπίτι που κοστίζει 80.000€ 

κατασκευαστή σε μια γειτονιά που τα σπίτια κοστίζουν 40.000€, τότε τα γύρω σπίτια 

θα αφαιρέσουν ένα τμήμα της αξίας του ακριβότερου σπιτιού. Το ακριβότερο σπίτι 

αποτελεί μια υπερβολικά μεγάλη βελτίωση για τη συγκεκριμένη γειτονιά και για αυτό 

το λόγο η αξία του μειώνεται. Η οικονομική απαξίωση μπορεί επίσης να συμβεί αν 

μια γειτονιά που κάποτε ήταν δημοφιλής γίνει ανεπιθύμητη λόγώ ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης ή λόγω ηχορύπανσης ή επειδή οι ιδιοκτήτες των σπιτιών της γειτονίας δε 

συντηρούν τις ιδιοκτησίες τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αρνητική επίδραση 

συνήθως αντικατοπτρίζεται στην εκτίμηση της αξίας της ιδιοκτησίας.

Η γη

Η αξία της γης συνήθως εκτιμάται με την χρήση της συγκριτικής ή της 

υπολειμματικής μεθόδου, ανάλογα με την περίπτωση. Η ύπαρξη κρατικού
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σχεδιασμού έχει σημαντική επίπτωση στην αξία αλλά υπάρχουν και άλλες περιπλοκές 

κατά την εφαρμογή της μεθόδου του κόστους. Οποιαδήποτε αξία αποδίδεται στη γη 

θεωρώντας τη ως μια τοποθεσία για οικοδομική ανάπτυξη περιορίζεται και πρέπει να 

μετριαστεί από το γεγονός ότι ήδη στην συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται ένα 

κτήριο που δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη τη βέλτιστη χρήση για την τοποθεσία. Αυτό 

που γίνεται σε αυτή την περίπτωση είναι να αφαιρείται από την αξία που 

προσδιορίζεται για το συγκεκριμένο οικόπεδο ένα ποσό που να αντικατοπτρίζει την 

ύπαρξη του συγκεκριμένου κτηρίου στο οικόπεδο. Κάποιοι εκτιμητές μειώνουν την 

αξία ανάλογα με το ποσοστό του οικοπέδου που καταλαμβάνεται από το κτήριο, 

αλλά αυτή η πρακτική δεν αποτελεί έναν απαραβίαστο κανόνα. Η αρχή της 

ξεχωριστής θεώρησης, στην αξία της γης, της ηλικίας και της απαξίωσης του κτηρίου 

θα πρέπει να επιδιώκεται καθώς μπορεί να ωφελήσει στον τελικό προσδιορισμό της 

αξίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις το αποτέλεσμα του κρατικού σχεδιασμού μπορεί να 

είναι η αξία της γης με ένα καινούριο κτήριο στη θέση του παλιού να είναι μικρότερη 

από ότι η αξία του με το παλιό.

Η αλληλεπίδραση της αξίας του κτηρίου και της γης αξίζει να μελετηθεί παραπάνω. 

Ένα από τα οφέλη που περιμένουν οι επενδυτές σε ακίνητα είναι ότι οι τιμές 

ενοικίασης θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά το ποσό του πληθωρισμού, ελπίζοντας 

ωστόσο ότι η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό.

Καθώς η κεφαλαιακή αξία του ακινήτου αναμένεται να αυξηθεί με τον ρυθμό που 

αυξάνεται και η αξία ενοικίασης, τα συνολικά έσοδα θα είναι το άθροισμα του 

εισοδήματος από το ενοίκιο και της κεφαλαιακής υπεραξίας. Όμως η κεφαλαιακή 

αξία αποτελείται από την αξία της γης και των κτηρίων. Είναι επομένως λογικό να 

υποτεθεί ότι καθώς ένα κτήριο απαξιώνεται και γερνάει, η αξία της γης επίσης θα 

μειώνεται, στις περιπτώσεις που η γη περιορίζεται να χρησιμοποιείται μόνο για το
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κτήριο που ήδη βρίσκεται σε αυτή. Βάση για μια νέα ανάπτυξη αποτελεί ο 

συνδυασμός ενός κτηρίου που παρακμάζει και ενός οικοπέδου που πλέον δεν 

αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό από αυτό το κτήριο. Η αξία αυτού του οικοπέδου θα 

βελτιωνόταν με μια νέα ανάπτυξη. Ωστόσο κατά την προσέγγιση με την μέθοδο του 

κόστους στην αξία του οικοπέδου δε θα πρέπει να δίνεται σημασία στην δυναμική 

του οικοπέδου καθώς αναμένεται ότι το υπάρχον κτήριο θα παραμείνει.

Μειονεκτήματα της μεθόδου

Ένα από τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι εξαιτίας της αυθαίρετης βάσης που 

χρησιμοποιείται (το κόστος ως υποκατάστατο της αξίας) και της απουσίας 

πληροφόρησης από την αγορά υπάρχει μεγάλο περιθώριο για διαφορετικές απόψεις. 

Για το λόγο αυτό, στη Μ. Βρετανία, για την μέθοδο αυτή έχουν βγει οι περισσότερες 

δικαστικές αποφάσεις και οδηγίες.

Χώροι εφαρμογής της μεθόδου

Εκτός από όσα αναφέρθηκαν στην εισαγωγή, οι περιπτώσεις στις οποίες είναι 

περισσότερο χρήσιμη αυτή η μέθοδος είναι εκείνες στις οποίες το κτήριο και η γη 

έχουν την πιο αποδοτική και συμφέρουσα χρήση (highest and best use). Η μέθοδος 

αυτή είναι επίσης η ιδανικότερη όταν η εκτίμηση γίνεται για τον υπολογισμό μιας 

ασφάλειας πυρός.
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9. Η μέθοδος των κερδών ή των λογαριασμών

Υπάρχουν, περιπτώσεις αγοροπωλησιών ακινήτων που δε μπορεί να εφαρμοστεί ούτε 

η συγκριτική μέθοδος αλλά ούτε και η επενδυτική μιας που καμίας μορφής σύγκριση 

δε μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ως παράδειγμα, αναφέρεται η περίπτωση ενός 

ξενοδοχείου, όπου σπανίζουν ή δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία αγοράς άλλων 

παρόμοιων ξενοδοχείων αλλά ούτε και κάποια μορφή ενοικίου, αφού ο ιδιοκτήτης 

είναι συνήθως και ο διευθυντής του ξενοδοχείου. Τα ξενοδοχεία βέβαια δεν είναι τα 

μόνα ακίνητα για τα οποία υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή των δυο παραπάνω 

μεθόδων. Αλλα τέτοια ακίνητα είναι τα εστιατόρια, τα μπαρ, οι κινηματογράφοι, τα 

θέατρα.

Η αξία σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου από την 

ικανότητα δημιουργίας εισοδήματος από την χρήση του ακινήτου. Επομένως για την 

εκτίμηση της αξίας του, το ακίνητο θα πρέπει να προσεγγιστεί ως επιχείρηση και να 

γίνει προσπάθεια να εκτιμηθεί το κέρδος της.

Για την εκτίμηση του κέρδους θα πρέπει αρχικά να εκτιμηθούν τα μικτά ετήσια 

έσοδα του ακινήτου και να αφαιρεθούν τα λειτουργικά έξοδα (εκτός του ενοικίου) 

και η αμοιβή του χρήστη του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων του 

κεφαλαίου που έχει δεσμεύσει στην επιχείρηση. Το υπόλοιπο θα αντιπροσωπεύει το 

ποσό που είναι διαθέσιμο για το ετήσιο μίσθωμα το οποίο στη συνέχεια 

κεφαλαιοποιείται πολλαπλασιάζοντας με έναν κατάλληλο συντελεστή προκειμένου 

να βρεθεί η κεφαλαιακή αξία του ακινήτου.

Παράδειγμα. Να υπολογιστεί η αξία ενός μπαρ, εστιατορίου το οποίο πρόκειται να 

προσφερθεί για ενοίκιαση.
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Μια τυπική εκτίμηση θα γινόταν ως εξής:

Έσοδα 80000€

Μείον Λειτουργικά έξοδα και ανταμοιβή του επιχειρηματία 20000€

Αγορές 30000€

Τόκοι επί του κεφαλαίου των 30000€

(για έπιπλα, εξοπλισμό, αποθέματα και ρευστό) έστω 8% 2400€

Σύνολο 52400€

Ετήσια κέρδη 276006

Ας υποτεθεί ότι ο ενοικιαστής περιμένει να πληρώσει το 40% των κερδών ως ενοίκιο, 

δηλαδή το 40% των 276006 = 110406. Επομένως

Ετήσιο ενοίκιο = 110406

Συντελεστής παρούσας αξίας μιας δραχμής που εισπράττεται κάθε 

έτος και για πάντα με απόδοση 12% (ετήσια αύξηση ενοικίου) = 8,33

Κεφαλαιακή αξία = 920006

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου με 

την μέθοδο των κερδών θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα κέρδη της επιχείρησης είναι 

συνδεδεμένα με την τοποθεσία της και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που απορρέουν 

από αυτή έναντι μιας ομοειδούς επιχείρησης με διαφορετική τοποθεσία.

Αυτή η μέθοδος που συνήθως χρησιμοποιείται για σκοπούς βαθμολόγησης (rating 

purposes) των ακινήτων, θα πρέπει να ελέγχεται όποτε είναι αυτό δυνατό και με τη 

χρήση άλλων μεθόδων.
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10. Επίλογος

Σε αυτό το σημείο μπορεί να γίνει μια ανασκόπηση των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων. Διαπιστώθηκε ότι πέντε 

είναι οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, όταν 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία μεταβιβάσεων ακινήτων όμοιων με αυτό του οποίου η 

αξία πρόκειται να εκτιμηθεί, χρησιμοποιείται η συγκριτική μέθοδος, με την οποία η 

αξία του ακινήτου που μας ενδιαφέρει προκύπτει από τη σύγκριση των 

χαρακτηριστικών του με τα χαρακτηριστικά των πωληθέντων ακινήτων.

Στην περίπτωση που πρόκειται να εκτιμηθεί η αξία ενός ακινήτου που 

χρησιμοποιείται για να παράγει εισοδήματα, η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η 

επενδυτική. Η αξία του ακινήτου σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει από την 

δυνατότητα του να δημιουργεί εισοδήματα στο μέλλον.

Υπάρχουν επίσης ορισμένες περιπτώσεις που ζητείται να εκτιμηθεί η αξία ενός 

ακινήτου που καταλαμβάνει μια τοποθεσία για την οποία δεν αποτελεί τη βέλτιστη 

χρήση. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται τότε είναι η υπολειμματική. Η αξία τότε 

προκύπτει αν από την αξία του καινούριου ακινήτου αφαιρεθεί το κόστος 

ολοκλήρωσης του.

Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού της αξίας του ακινήτου συνδέει το ακίνητο με τα 

έσοδα της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί. Αυτή η σύνδεση αξιοποιείται από την 

μέθοδο των κερδών για τον υπολογισμό της αξίας ακινήτων όπως τα μπαρ, τα 

εστιατόρια, τα θέατρα.

Τέλος στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, για ακίνητα που έχουν 

την πιο αποδοτική και συμφέρουσα χρήση, που να επιτρέπουν την εφαρμογή κάποιας 

από τις μεθόδους που προαναφέρθηκαν ή όταν πρόκειται για ακίνητα κατά την
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μεταβίβαση των οποίων το κέρδος δεν είναι ο κύριος στόχος, χρησιμοποιείται η 

μέθοδος του κόστους. Σε αυτήν τη μέθοδο, η αξία του ακινήτου προκύπτει από τον 

υπολογισμό του κόστους αγοράς ενός παρόμοιου οικοπέδου και του κόστους 

κατασκευής ενός παρόμοιου κτηρίου. Θα πρέπει βέβαια να αφαιρεθεί η απαξίωση του 

υπό εκτίμηση ακινήτου.

Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημανθεί πως, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να 

επιδιώκεται η χρήση παραπάνω από μιας μεθόδου. Σε αυτήν την περίπτωση, τα 

αποτελέσματα των διαφόρων μεθόδων θα παρέχουν την δυνατότητα μιας πιο 

αξιόπιστης εκτίμησης.
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Παράρτημα



Παράρτημα

Σε αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον να δούμε ένα πιο ιδιαίτερο θέμα που σχετίζεται με 

την αποτίμηση όχι ακινήτων τέτοιων όπως τα οικόπεδα ή οι κατοικίες άλλα 

ολόκληρων νησιών. Το συγκεκριμένο θέμα πραγματεύεται η έρευνα του Philippe 

Bonnetain με τίτλο «Α hedonic price model for island» (περιοδικό Journal of Urban 

Economics, τ. 54, σελ. 368-377).

Στόχος της έρευνας είναι χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα 237, παγκοσμίως, 

διαθέσιμα προς πώληση νησιά να εξηγήσει τις διαφορές στις τιμές τους βάσει των 

διαφορετικών χαρακτηριστικών τους. Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η τιμή των 

νησιών. Χρησιμοποιούνται δυο είδη επεξηγηματικών, της τιμής, μεταβλητών. Οι 

πρώτες σχετίζονται με τα φυσικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά των νησιών, ενώ 

οι δεύτερες με εξωτερικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την εξάρτηση του 

νησιού από ένα κράτος. Η δεύτερη ομάδα μεταβλητών αντιπροσωπεύεται από 

οικονομικές ή σχετιζόμενες με την πολιτική μεταβλητές.

Μέγεθος

Η πρώτη μεταβλητή, της πρώτης ομάδας μεταβλητών είναι το μέγεθος. Η αρχική 

υπόθεση είναι ότι το μέγεθος είναι θετικά συσχετισμένο με την τιμή καθώς είναι 

πιθανότερο τόσο οι εταιρίες όσο και οι απλοί καταναλωτές να προτιμούν τα 

μεγαλύτερα νησιά καθώς έτσι έχουν περισσότερο χώρο για την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων τους.
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Απόσταση από την ακτή

Οι ιδιώτες που έχουν σκοπό να ζήσουν σε ένα νησί μπορεί να εκτιμήσουν κατά 

διαφορετικό τρόπο τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της απόστασης. 

Επιλέγοντας να αγοράσει ένα απομονωμένο τμήμα γης, ο καταναλωτής αποκαλύπτει 

την επιθυμία του να αγοράσει ένα ήσυχο «αναχωρητήριο» με άθικτη την φυσική 

ομορφιά και να αφήσει πίσω του όλες τις αρνητικές εξωτερικότητες (όπως μόλυνση, 

θόρυβος, κυκλοφοριακή συμφόρηση, εγκληματικότητα κλπ.) που σχετίζονται με την 

εγγύτητα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ταυτόχρονα όμως θετικές εξωτερικότητες 

γίνονται λιγότερο διαθέσιμες στον καταναλωτή καθώς η απόσταση μεγαλώνει. 

Υπάρχουν κάποια δημόσια αγαθά όπως η εθνική άμυνα και η εξωτερική πολιτική που 

μπορούν να παρέχονται οπουδήποτε στην ίδια ποσότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 

απόσταση να μην επηρεάζει, στην πραγματικότητα, το βαθμό στον οποίον ο κάτοικος 

του νησιού θα απολαμβάνει ένα τέτοιο δημόσιο αγαθό. Επίσης, άλλα δημόσια αγαθά 

όπως η αστυνομική προστασία, η προστασία από την φωτιά και οι εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως περιττές από τους ιδιοκτήτες των νησιών. 

Ωστόσο, με την απόφαση του να ζήσει σε νησί, ο καταναλωτής επιλέγει να 

αντιμετωπίσει ορισμένες δυσκολίες στο να απολαύσει ορισμένα δημόσια αγαθά (πχ. 

φως, νερό, πολιτιστικές δραστηριότητες, νοσοκομειακή περίθαλψη) που ίσως να 

θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά και χρήσιμα. Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως όσο πιο 

απομονωμένο είναι το νησί τόσο πιο δύσκολη είναι η απόλαυση των παραπάνω 

αγαθών. Τέλος όσο πιο μακριά από τις ακτές είναι το νησί τόσο πιο δύσκολη είναι η 

μεταφορά ανθρώπων και αγαθών εκεί.

Εξαιτίας λοιπόν των παραπάνω αντικρουόμενών επιρροών της απόστασης στο 

κάτοικο του νησιού δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η επίδραση της απόστασης στην
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τιμή. Πάντως αν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την απόσταση του νησιού 

από τη στεριά θεωρούνται σημαντικότερα από τα μειονεκτήματα τότε η τιμή του 

νησιού θα αυξάνει και αντιστρόφως.

Κατηγορία του νησιού

Τα περισσότερα νησιά του δείγματος (ποσοστό 71%) είναι νησιά που βρίσκονται σε 

ποτάμια ή λίμνες. Σε αυτήν την έρευνα αρχικά γίνεται η υπόθεση ότι η αισθητική 

αξία των νησιών που είναι στη θάλασσα είναι μεγαλύτερη.

Θερμοκρασία στο νησί

Καθώς οι κλιματικές συνθήκες των νησιών διαφέρουν θα μπορούσαν να σημειωθούν 

τα παρακάτω. Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία 

μειώνεται η ανάγκη για έξοδα θέρμανσης και ηλεκτρισμού και γίνονται τα νησιά 

ιδανικά για θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής. Από την άλλη πλευρά σε νησιά που 

η θερμοκρασία είναι υψηλή μπορεί να χρειαστεί κλιματισμός. Τελικά, καθώς η 

υψηλότερη θερμοκρασία θεωρείται ένα ευνοϊκό χαρακτηριστικό αναμένουμε το 

ζεστό κλίμα να αυξήσει την τιμή των νησιών.

Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.

Περνώντας στην δεύτερη κατηγορία μεταβλητών που σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά του νησιού που συνδέονται με την εξάρτηση του από το κράτος η 

πρώτη μεταβλητή που θα εξετάσουμε είναι το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π..

75



Εξαιτίας της υψηλής συσχέτισης του επιπέδου εισοδήματος και της ποιότητας και 

ποσότητας των δημοσίων υπηρεσιών που παρέχονται από το κράτος, το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της επίδρασης του 

επιπέδου και της ποιότητας των παρεχομένων από το κράτος δημοσιών αγαθών στην 

τιμή του νησιού. Όσο πιο πλούσιο είναι το κράτος, τόσο πιθανότερο είναι στον 

ιδιοκτήτη του νησιού να παρέχονται ποικίλες και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες. 

Συνεπώς αναμένεται ότι οι υποψήφιοι αγοραστές θα είναι πιο πρόθυμοι να 

πληρώσουν υψηλότερες τιμές για νησιά που βρίσκονται σε κράτη υψηλού ΑΕΠ.

Η πληθυσμιακή πυκνότητα του κράτους

Καθώς οι αρνητικές εξωτερικότητες όπως η μόλυνση και η εγκληματικότητα 

συσχετίζονται με την πληθυσμιακή πυκνότητα, μπορούμε να περιμένουμε ότι τα 

νησιά που ανήκουν σε πυκνοκατοικημένες χώρες θα έχουν υψηλότερη τιμή καθώς θα 

αποτελούν το μέσο για να απομακρυνθεί κανείς από αυτές τις αρνητικές 

εξωτερικότητες.

Επιθετικότητα του κράτους

Η τάση του κράτους να συμπεριφέρεται βίαια απέναντι στις άλλες χώρες αυξάνει την 

πιθανότητα πολεμικής σύρραξης και μπορεί να φοβίσει τον ιδιοκτήτη του νησιού για 

την ασφάλεια του και την ασφάλεια του νησιού του. Επομένως θεωρώντας την 

επιθετικότητα ως αρνητικό χαρακτηριστικό ή κάτι ανεπιθύμητο για το κοινό καλό 

περιμένουμε η τιμή των νησιών που ανήκουν σε επιθετικά κράτη να είναι 

χαμηλότερη.
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Από την άλλη πλευρά, ένα υψηλό επίπεδο επιθετικότητας μπορεί να ερμηνευθεί ως 

ένας τρόπος να δημιουργήσει ή να διατηρήσει το κράτος μια εικόνα που θα 

αποθαρρύνει τα άλλα να το προκαλέσουν. Επομένως τα νησιά που ανήκουν σε χώρες 

με μεγαλύτερη συμμετοχή σε πολέμους είναι λιγότερο πιθανό να αποτελόσουν τον 

στόχο απειλών ή επιθετικών ενεργειών από άλλες χώρες και επομένως η τιμή τους θα 

είναι μεγαλύτερη από αυτή των νησιών που ανήκουν σε ειρηνικές χώρες.

Τελικά η τιμή του νησιού θα εξαρτάται από το κατά πόσο η επιθετικότητα ενός 

κράτους θεωρείται ως ένα αρνητικό ή θετικό χαρακτηριστικό.

Η πολιτική αστάθεια του κράτους

Η διακύμανση στις τιμές των νησιών μπορεί επίσης να αποδοθεί σε διαφορές στην 

πολιτική σταθερότητα του κράτους.

Αναμένεται ότι τα νησιά που ανήκουν σε σχετικά σταθερά κράτη θα έχουν 

υψηλότερη τιμή, αντικατοπτρίζοντας έτσι την απουσία ταραχών στην χώρα.

Εμπειρικά αποτελέσματα και συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης που έγινε για να εκτιμηθούν οι 

επιπτώσεις των διαφόρων παραγόντων στη τιμή του νησιού αναφέρονται παρακάτω. 

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα μας δείχνουν πως το μέγεθος, η θερμοκρασία και η 

γεωγραφική απομόνωση των νησιών θεωρούνται επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός 

νησιού και ανεβάζουν την τιμή του, έτσι τα μεγαλύτερα, θερμότερα και πιο 

απομακρυσμένα νησιά αναμένεται να έχουν μεγαλύτερες τιμές.
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Επίσης, τα νησιά που ανήκουν σε πλούσιες και πυκνοκατοικημένες χώρες έχουν 

μεγαλύτερη τιμή που αντικατοπτρίζει το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί 

προκειμένου να είναι κάποιος απομονωμένος από τις αρνητικές εξωτερικότητες της 

χώρας και ταυτόχρονα να απολαμβάνει κάποιες κρατικές υπηρεσίες. Πρέπει εδώ να 

σημειωθεί ότι οι τιμές των νησιών δε φαίνεται να επηρεάζονται από την 

επιθετικότητα ή την πολιτική αστάθεια των νησιών.
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