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Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τις μεθόδους αποτίμησης ακινήτων, τη 

λογιστική αντιμετώπιση αυτών στα πλαίσια της εύλογης αξίας και τον θεσμό των 

Real Estate Investment Trusts των οποίων η χρηματοοικονομική θέση και απόδοση 

είναι συνάρτηση των αποτιμήσεων των ακινήτων που εμπεριέχονται στο επενδυτικό 

τους χαρτοφυλάκιο.  Αρχικά γίνεται αναφορά στα οικονομικά του Real Estate και 

αναλύονται οι μέθοδοι αποτίμησης ακινήτων μέσα από την διεθνή και εγχώρια 

βιβλιογραφία. Στη συνέχεια προσδιορίζεται ο λογιστικός χειρισμός των ακινήτων που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Τέλος, αναλύεται ο θεσμός των REITs και ερευνάται 

η σχέση των αποδόσεων ανάμεσα στην “Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ”και τον Γενικό 

Δείκτη για την περίοδο 2006-2014 η οποία καταλήγει σε ισχυρό βαθμό 

συνολοκλήρωσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αποτίμηση ακινήτων, Λογιστική ακινήτων, ΑΕΕΑΠ 

 

 

 

Abstract 
 

The aim of this thesis is to investigate the valuation methods of Real Estate properties, 

the properties accounting in the context of fair value and the Real Estate Investment 

Trusts the financial position and performance of which is a function of the property 

valuations included in their investment portfolio. At first, a reference is made to Real 

Estate economics and the property valuation methods are analyzed in line with 

international and domestic literature.  Then, the accounting method for properties, 

measured in the fair value, is determined. Finally, the REITs are analyzed and the 

relationship between “Eurobank Properties REIC” and General Index is examined for 

the period 2006-2014 which results in a high level of cointegration. 

 

Key words: Property valuation, Real Estate Accounting, REITs 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Η αγορά ακινήτων, ουκ ολίγες φορές έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Η 

φούσκα της αγοράς κατοικίας των ΗΠΑ, αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Η 

εκτίναξη των αγοραίων αξιών των οικιστικών ακινήτων και η αδυναμία 

εξυπηρέτησης των ενυπόθηκων δανείων χαμηλής εξασφάλισης είχαν ως αποτέλεσμα 

μεγάλες απώλειες για τον τραπεζικό κλάδο, οι οποίες διευρύνθηκαν από τα 

συνδεδεμένα παράγωγα προϊόντα, οδηγώντας σε ύφεση και περιοριστικές 

οικονομικές πολιτικές. 

 Στο Ηνωμένο Βασίλειο την δεκαετία του 1970, η αγορά ακινήτων ήταν ένας 

από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας. Τη ραγδαία αυτή 

ανάπτυξη ανέκοψαν τα μέτρα αποπληθωρισμού το 1973 που πάρθηκαν από την 

κυβέρνηση. Τα μέτρα αυτά είχαν άμεση επίδραση στο Real Estate με συνέπεια τη 

μείωση της κινητικότητας στην αγορά και τη σημαντική πτώση στις αξίες των 

ακινήτων και σαφώς στις κατασκευές. Έτσι, τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων 

δεν μπορούσαν σε όλες τις περιπτώσεις να καλυφθούν και τα έσοδα από πωλήσεις 

ακινήτων δεν επαρκούσαν να καλύψουν τα χρέη. Τότε, οι εκτιμητές ακινήτων 

βρέθηκαν στο στόχαστρο καθώς θεωρήθηκαν αποτυχημένες οι προσπάθειες τους για 

παροχή συνεπών εκτιμήσεων. 

 Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν για πρώτη φορά στην ανάγκη δημιουργίας 

προτύπων για την εκτίμηση ακινήτων και οριοθέτησης των βάσεων εκτίμησης με 

πρωτεργάτη το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) το 1973 στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα, πέρα των θεσμοθετημένων διαδικασιών αποτίμησης που 

μπορεί να έχουν κάποιες χώρες, γίνονται αποδεκτά σε παγκόσμιο επίπεδο τα Διεθνή 

Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS), τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) και τα 

επαγγελματικά πρότυπα που εκδίδει το RICS. 

 Ωστόσο, μετά την χρηματοοικονομική κρίση του 2008, οι φούσκες στις 

αγορές ακινήτων δεν έχουν εξαλειφθεί, το ίδιο και οι ανακριβείς και αβέβαιες 

αποτιμήσεις της ακίνητης περιουσίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Zhu, IMF, 

2014) προειδοποιεί για ενδεχόμενες φούσκες που προκύπτουν από τις υψηλές 

αποτιμήσεις σε σχέση με το εισόδημα και τα ενοίκια σε τουλάχιστον εννέα χώρες. 

Τονίζει ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο κρίσιμη όσο το 2008, αλλά αν δεν υπάρξουν 
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σωστές αποτιμήσεις και δεδομένης της παρούσας αδύναμης παγκόσμιας ανάκαμψης, 

μία κατάρρευση μπορεί να είναι αρκετή για να επιφέρει ύφεση. 

 Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η διεθνοποίηση των συναλλαγών και η 

παγκοσμιοποίηση του Real Estate απαιτούν ακρίβεια στην αποτίμηση των ακινήτων, 

τα οποία μπορεί να κατέχονται από ιδιώτες, επιχειρήσεις, εταιρίες που 

κατασκευάζουν ή επενδύουν σε ακίνητα, τράπεζες αλλά και από κρατικούς 

οργανισμούς. Οι αποτιμήσεις της ακίνητης περιουσίας κάτω από κοινές βάσεις 

εκτίμησης της αξίας και απεικόνισης στους εταιρικούς λογαριασμούς, μπορούν να 

επηρεάσουν την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα τραπεζικών και μη 

επιχειρήσεων σε μεγάλο βαθμό, με ότι συνεπάγεται αυτό σε μικροοικονομικό επίπεδο 

για τις επιχειρήσεις και σε μακροοικονομικό επίπεδο για τις εγχώριες και διεθνείς 

αγορές. 

 Η εργασία αυτή αναλύει τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων μέσα από 

την διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, τον λογιστικό χειρισμό αυτών στα πλαίσια της 

λογιστικής εύλογης αξίας και αναφέρεται στον θεσμό των Real Estate Investment 

Trusts. 

 Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο ορίζεται το ακίνητο και η αγορά 

ακινήτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο οριοθετείται η έννοια του εκτιμητή και το πλαίσιο 

εργασιών αυτού. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γενική θεώρηση 

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι 

μέθοδοι αποτίμησης αυτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο  παρουσιάζεται ο λογιστικός 

χειρισμός των ακινήτων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Στο έκτο κεφάλαιο 

αναλύεται ο θεσμός των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 

(REITs) και εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις της Eurobank Properties 

ΑΕΕΑΠ και του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

 AKINHTO ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

 

1.1 Ακίνητο 

 

Κατά τον Αστικό Κώδικα το ακίνητο ορίζεται ως το έδαφος και τα συστατικά του 

μέρη. Συστατικά του ακινήτου είναι τα πράγματα που έχουν συνδεθεί σταθερά με το 

έδαφος, ιδίως οικοδομήματα, τα προϊόντα του  ακινήτου εφόσον συνέχονται με το 

έδαφος, το νερό κάτω από το έδαφος και η πηγή, οι σπόροι μόλις σπαρθούν και τα 

φυτά μόλις φυτευθούν. Συστατικά του οικοδομήματος είναι όλα τα κινητά που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση του ή συναρμόστηκαν σε αυτό. 

 Ο Ζεντέλης (2001), αναφέρει το ακίνητο ως το ιδεατό ή πραγματικό τμήμα 

του χώρου που τεκμηριώνει αυτοτελές ή εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Έτσι, 

το ακίνητο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που απεικονίζει το συμβατικό δικαίωμα 

ιδιοκτησίας. 

 O οικονομικός ορισμός του ακινήτου μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

 

Ακίνητο =   Έδαφος + Βελτιώσεις ή 

Ακίνητο =   Έδαφος + Εργασία +Κεφάλαιο + Επιχειρηματικότητα 

 

Ως έδαφος νοείται το γεωμετρικά οριζόμενο τμήμα γης που ανήκει σε έναν ή 

περισσότερους ιδιοκτήτες και το οποίο αποτελεί την βάση δημιουργίας των ακινήτων. 

Η εργασία, το κεφάλαιο και η επιχειρηματικότητα αναφέρονται στα απαραίτητα 

παραγωγικά συστατικά για την ανάπτυξη κτίσματος ή οποιουδήποτε έργου επί 

εδάφους και την τελική διαμόρφωση του ακινήτου. 

 

1.2 Αναγκαιότητα Προσδιορισμού της Αξίας των Ακινήτων 

 

Από τον οικονομικό ορισμό του ακινήτου γίνεται εμφανές ότι η αξία του αναφέρεται 

στην αξία γης (εδάφους) και την αξία των βελτιώσεων επί αυτής συνήθως υπό την 
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μορφή κτισμάτων. Πολλές φορές η αξία του ακινήτου περιλαμβάνει και τα στοιχεία 

που συνδέονται με την χρήση του όπως μηχανολογικός εξοπλισμός και έπιπλα. 

 Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην καθημερινή ζωή απαιτούν την 

γνώση της πραγματικής αξίας των ακινήτων σε δεδομένη χρονική στιγμή καθώς αυτή 

η γνώση εξυπηρετεί ένα πλήθος αναγκών που διαμορφώνονται από τις λειτουργίες 

της αγοράς. 

 Για τον δημόσιο τομέα η  αξία των ακινήτων εξυπηρετεί την αποτελεσματική 

διαχείριση και αξιοποίηση των κατεχόμενων από αυτό ακινήτων, την δικαιότερη 

φορολόγηση βάσει πραγματικών και όχι αντικειμενικών αξιών και τον σχεδιασμό 

εργασιών και επεμβάσεων στο χώρο. 

 Για τον ιδιωτικό τομέα, τα φυσικά πρόσωπα αρχικά ενδιαφέρονται για την 

πραγματική αξία ενός ακινήτου όταν συμμετέχουν σε αγοραπωλησίες, κατά την 

δανειοδότηση και την εγγραφή υποθήκης και για τον υπολογισμό της απόδοσης από 

την τοποθέτηση κεφαλαίων σε ακίνητα εισοδήματος. Οι επιχειρήσεις πέραν των 

παραπάνω λόγων είναι υποχρεωμένες να πληροφορούν με ακρίβεια, συνάφεια και 

συνέπεια το κοινό σχετικά με την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων και τα 

αποτελέσματα τους. 

 Το τραπεζικό σύστημα, το οποίο αποτελεί μοχλό ανάπτυξης μέσω των 

χρηματοδοτήσεων που παρέχει, δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις για την 

δανειοδότηση επιχειρήσεων και ιδιωτών των οποίων η αξία είναι ανάλογη. Η γνώση 

της πραγματικής αξίας των εξασφαλίσεων και η αντίστοιχη αποτίμηση αυτών 

αποτελεί υποχρέωση των τραπεζικών ιδρυμάτων στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

 

1.3 Αγορά και Μορφές Αγοράς 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να σκεφτεί κάποιος την αγορά ως έννοια. Σίγουρα η πρώτη 

εικόνα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ένας χώρος όπου πωλητές και αγοραστές 

συγκεντρώνονται για να πουλήσουν και να αγοράσουν διάφορα εμπορεύματα όπως 

φρούτα, λαχανικά ή ψάρια. Εναλλακτικά, σαν αγορά μπορεί να σκεφτούμε ένα 

χρηματιστήριο όπου αγοραστές και πωλητές επικοινωνούν μέσω χρηματιστών 

προκειμένου να αγοράσουν και να πουλήσουν μετοχές, εμπορεύματα αλλά και 

δικαιώματα επί αυτών. Σαν αγορά επίσης μπορεί να σκεφτούμε διαδικτυακούς τόπους 

όπου διάφορα προϊόντα πωλούνται και διαπραγματεύονται. 
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Οι παραπάνω σκέψεις αντιστοιχούν σε διαφορετικά είδη αγορών, αλλά έχουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά και αυτά τελικά είναι που τις κάνουν αγορές. Με 

κριτήριο τον βαθμό ανταγωνισμού μπορεί να γίνει διάκριση στις εξής μορφές αγοράς: 

1.  Αγορά τέλειου ανταγωνισμού. 

2. Μονοπωλιακή Αγορά. 

3. Μονοπωλιακή Ανταγωνιστική Αγορά. 

4. Ολιγοπωλιακή Αγορά. 

 Στην περίπτωση της αγοράς ακινήτων παρατηρούμε δύο μορφές, την αγορά 

του τέλειου ανταγωνισμού και την μονοπωλιακή ανταγωνιστική αγορά στην οποία οι 

πωλητές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν ένα παρόμοιο αλλά διαφοροποιημένο 

προϊόν ή να διαφοροποιήσουν τους κανόνες συναλλαγής (Κιόχος , 2010) . 

 

1.4 Η Αγορά Ακινήτων 

 

Η αγορά ακινήτων περιλαμβάνει τα ακίνητα κάθε κατηγορίας, μορφής ή χρήσης 

καθώς και όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που σχετίζονται με τεχνικά, νομικά, 

λογιστικά, ελεγκτικά, φορολογικά, οικονομικά θέματα και τα επηρεάζουν. 

Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι που μπορούμε να 

διακρίνουμε την αγορά ακινήτων. Ανά είδος ακινήτου (property type), περιοχή 

(location), χρήση (type of demand), ποιότητα (quality). Επιπλέον κάθε μία από τις 

διακρίσεις αυτές μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους αγορές, οι οποίες λειτουργούν σαν 

ξεχωριστές αγορές με διαφορετικούς παράγοντες να επηρεάζουν και να οδηγούν την 

ζήτηση και προσφορά ακινήτων στην οικονομία για την κάθε μία (Armatys et al, 

2009). 

  Η φύση της αγοράς ακινήτων, η μέθοδος διεξαγωγής συναλλαγών σε αυτή και 

η ελλιπής πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη γενικά στις συναλλαγές,  συμβάλλουν 

στη δημιουργία ενός ατελούς ανταγωνισμού. Εκτός από τις διαρθρωτικές διαφορές 

που υπάρχουν ανάμεσα στα κτίρια, κάθε κομμάτι ακίνητης περιουσίας καθίσταται 

μοναδικό λόγω της θέσης του. Η πλειοψηφία των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, 

διεξάγεται ανάμεσα σε ιδιώτες, έτσι ακόμα και αν τα αποτελέσματα των συναλλαγών 

αυτών ήταν διαθέσιμα, δεν θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα με την απουσία λεπτομερών 

πληροφοριών σχετικά με θέματα όπως η έκταση και η κατάσταση των κτιρίων και η 

διάρκεια κατοχής αυτών. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι ο βαθμός ατελούς 
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ανταγωνισμού στην αγορά ακινήτων διαφέρει ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα 

αυτής. Οι επενδύσεις, για παράδειγμα, σε πρώτης κατηγορίας επαγγελματικούς 

χώρους διακρίνονται από μία ομοιογένεια, γεγονός που μειώνει τις ατέλειες στην 

αγορά του συγκεκριμένου είδους ακινήτων. Η ομοιογένεια αυτή βέβαια συναντάται 

κυρίως στους ενοικιαστές παρά στους ιδιοκτήτες και το ενοίκιο είναι αυτό που 

πρωταγωνιστεί στην κατηγορία αυτή (Britton et al, 1980). 

Θα ήταν άστοχο όμως να μιλάμε για την αγορά ακινήτων σαν να ήταν μια 

ενιαία οντότητα, καθώς στην πραγματικότητα εντός αυτής λειτουργούν τοπικές, 

εθνικές και διεθνείς αγορές ακινήτων. Για παράδειγμα, η αγορά οικιστικών ακινήτων 

που απαιτούνται για ιδιοκατοίκηση, αντιμετωπίζεται σε τοπικό επίπεδο αφού κάποιος 

που αναζητά στέγη θα το κάνει σε σχέση με τον τόπο εργασίας αυτού ή πιθανόν της 

συζύγου του και σε σχέση με εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις που θα 

μπορεί να παρέχει άμεση πρόσβαση στα παιδιά του. Από την άλλη μεριά, τα πρώτης 

κατηγορίας επαγγελματικά ακίνητα ανήκουν σε εθνική αγορά. Αυτή η κατηγορία 

ακινήτων αναφέρεται κυρίως σε μεγάλους οργανισμούς όπως τράπεζες ή 

ασφαλιστικές εταιρίες που στην ουσία ενδιαφέρονται για την τοποθεσία του 

ακινήτου, αλλά είναι αδιάφορες ως προς την κατάσταση αυτού. Οι εταιρίες αυτές θα 

επενδύσουν σε εμπορικά καταστήματα, γραφεία και εργοστάσια σε όλα τα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Η αγορά των ακινήτων προς αξιοποίηση μπορεί να είναι τοπική, 

εθνική ακόμα και διεθνής. Μία μικρή περιοχή κατάλληλη για την ανέγερση 

οικιστικών ακινήτων θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μικρούς, τοπικούς 

κατασκευαστές ενώ μία μεγαλύτερη περιοχή κατάλληλη για την δημιουργία 

εμπορικών ακινήτων ή εργοστασίων θα προσέλκυε μεγάλους κατασκευαστές ή 

οργανισμούς οπότε και θα αποκτούσε εθνικό ή και διεθνές ενδιαφέρον. Μεγάλοι 

οργανισμοί θα πρέπει να τοποθετούνται επενδυτικά σε διάφορες χώρες προκειμένου 

να επωφεληθούν από τις συνθήκες της αγοράς σε ένα διεθνές πλαίσιο. 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται συγκεντρωτικά η κατηγοριοποίηση της 

αγοράς ακινήτων όπως έχει κυριαρχήσει διεθνώς. 

 

Πίνακας 1.1  Κατηγοριοποίηση Αγοράς Ακινήτων 

Sector Location Type of demand Quality 

Residential Local Occupation Prime 

Retail Regional Ownership Secondary 
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Office National Speculation Tertiary 

Industrial International Investment 
 

Leisure 
 

Development 
 

Agricultural 
   

 

1.5 Η Ελληνική Αγορά Ακινήτων 

 

Η ελληνική αγορά ακινήτων χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης που 

το 2009 προσέγγιζαν το 80%, καθώς η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα θεωρούνταν 

πάντα μία ασφαλής επένδυση που προστάτευε από τον πληθωρισμό και τις διάφορες 

πολιτικές-οικονομικές κρίσεις (Χαρδούβελης, Σαμπανιώτης 2012). Ο 

κατασκευαστικός κλάδος και οι τιμές των ακινήτων είχαν συνεχιζόμενη αύξηση έως 

και το 2007. Από τότε, και μέχρι σήμερα, η ελληνική αγορά ακινήτων επηρεασμένη 

από τις παθογένειες της εγχώριας οικονομίας και την συνεχόμενη αύξηση της 

φορολογίας συρρικνώνεται, χωρίς να φαίνονται σημάδια που να σηματοδοτούν μια 

αντιστροφή της πορείας. 

 

1.5.1 Εξελίξεις και Προοπτικές  

 

Σύμφωνα με  έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (Νομισματική Πολιτική 2013-2014, 

κεφάλαιο ΙΙΙ, ενότητα 1.2, σελ. 49-52, Ιούνιος 2014) τα βασικά χαρακτηριστικά της 

αγοράς ήταν η ιδιαίτερα περιορισμένη ζήτηση και η υπερβάλλουσα προσφορά, που 

αποδίδονται κυρίως στα υψηλά ποσοστά ανεργίας, την περαιτέρω συρρίκνωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, τη φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης 

περιουσίας καθώς και στην έλλειψη ρευστότητας με δεδομένους τους αυστηρότερους 

όρους της τραπεζικής χρηματοδότησης. 

 Στην αγορά κατοικιών, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστέλλουν τα 

πιστωτικά ιδρύματα, οι τιμές υποχώρησαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,3% το 2013 

έναντι 11,7% το 2012. Χαρακτηριστική είναι η μείωση σωρευτικά από το 2008 έως 

και το 1
ο
 τρίμηνο του 2014 στις τιμές των διαμερισμάτων κατά 34,4%. 

 Η αγορά επαγγελματικών ακινήτων παρουσίασε δραματική συρρίκνωση τα 

τελευταία έτη με σημαντικές πιέσεις για επαναδιαπραγμάτευση και μείωση των 

ενοικίων ιδίως σε συνοικιακά εμπορικά ακίνητα, σε αποθηκευτικούς χώρους και σε 

λιγότερο πλεονεκτικά κτίρια γραφείων. Οι μισθωτικές και οι αγοραίες αξίες 
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μειώθηκαν το 2013 με μέσο ετήσιο ρυθμό -16,3% και -16,9% αντίστοιχα, ενώ οι 

αποδόσεις για καταστήματα και γραφεία υψηλών προδιαγραφών κινήθηκαν στο 8,5-

9%. 

 Αυξημένη δραστηριότητα παρουσιάζουν οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων 

σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν την 

ρευστότητα στην αγορά κυρίως λόγω της τοποθέτησης ξένων επενδυτικών 

χαρτοφυλακίων στο μετοχικό κεφάλαιο των δύο μεγαλύτερων ΑΕΕΑΠ. 

 Το επενδυτικό κλίμα και οι προσδοκίες αναμένεται να βελτιωθούν το 2014 με 

το επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως σε ακίνητα εισοδήματος. Οι 

τιμές των επαγγελματικών ακινήτων αναμένεται να σταθεροποιηθούν το 2014, ενώ 

ακόμη πιο θετικές είναι οι προβλέψεις για τα ανώτερης κατηγορίας τουριστικά 

ακίνητα ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης σημαντικής αύξησης της τουριστικής 

ζήτησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

 ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

2.1 Έννοια της Εκτίμησης
1
 

 

Εκτίμηση, είναι η επιστήμη της αποτίμησης της αξίας ενός κινητού ή ακίνητου 

περιουσιακού στοιχείου σε μία ορισμένη χρονική στιγμή, με βάση τα οικονομικά 

στοιχεία της αγοράς ακινήτων, την αναγκαία τεχνική πληροφόρηση που αφορά το 

προς εκτίμηση ακίνητο και τους παράγοντες που επηρεάζουν την μεταβολή αξιών 

των ακινήτων καθώς και τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα και τις 

μεθόδους εκτίμησης. 

Η επιστήμη της Εκτιμητικής και του Real Estate εκτός της μεθοδολογίας 

αποτίμησης της αξίας των ακινήτων περιλαμβάνει την αξιολόγηση και διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων, την αποτίμηση της αξίας των μετοχών και επιχειρήσεων, τις 

επενδύσεις σε ακίνητα, τις εκτιμήσεις με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά 

πρότυπα, εκτιμήσεις στα πλαίσια των διεθνών λογιστικών προτύπων, την νομοθεσία 

και την φορολογία των ακινήτων, την τεχνογνωσία των συστημάτων γεωγραφικών 

πληροφοριών στην υπηρεσία του εκτιμητή, του μεσίτη και των λοιπών 

ενδιαφερόμενων μερών. 

 

2.2 Εκτιμητής και Πλαίσιο Εργασιών 

 

Σύμφωνα με τα USPAP (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, 2013)  

ο εκτιμητής είναι αυτός που αναμένεται να εκτελέσει τις εργασίες αποτίμησης 

αρμοδίως και με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αντικειμενικό . Αυτό σημαίνει ότι 

κάθε άτομο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά σαν εκτιμητής οφείλει να 

προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους δυνητικούς πελάτες του. Τα 

Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards, 2011) τονίζουν ότι ο 

εκτιμητής κατά την διαδικασία αποτίμησης απαιτείται να προβεί σε αμερόληπτες 

                                                 
1
 Κιόχος Π. (2010), Εισαγωγή στην Εκτιμητική Ακινήτων και Μέθοδοι Αποτίμησης της Αξίας 

αυτών, εκδόσεις Ελένη Κιόχου, Αθήνα, σελ 20 
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αξιολογήσεις ως προς την αξιοπιστία που πρέπει να δοθεί σε διαφορετικά πραγματικά 

δεδομένα και παραδοχές, ώστε να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Για να είναι 

αξιόπιστη μία αποτίμηση είναι σημαντικό αυτές οι αξιολογήσεις να 

πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον που προάγει την διαφάνεια και ελαχιστοποιεί 

την επιρροή υποκειμενικών παραγόντων κατά την διαδικασία της εκτίμησης
2
. 

Επειδή η διαδικασία αποτίμησης απαιτεί την συνεχή εξάσκηση των δεξιοτήτων 

και της κρίσης του εκτιμητή, είναι θεμελιώδους σημασίας οι εκτιμήσεις να 

πραγματοποιούνται από άτομα ή εταιρίες που έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και 

γνώσεις σχετικά με το θέμα της εκτίμησης, την αγορά στην οποία διαπραγματεύεται 

και του σκοπού της εκτίμησης. 

Οι επαγγελματίες εκτιμητές δεσμεύονται από ρυθμιστικά πλαίσια και πολλοί 

από αυτούς είναι μέλη εκτιμητικών οργανισμών που ενθαρρύνουν την συμμετοχή σε 

επαγγελματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα μέλη συμφωνούν να 

αξιολογούνται ως προς την δεοντολογική συμπεριφορά τους και την εργασιακή τους 

απόδοση, η οποία αντικατοπτρίζει την ισχυρή τους δέσμευση προς τον 

επαγγελματισμό. Η διαρκής εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 

επαγγελματικής ανάπτυξης. Με την συνεχή εκπαίδευση οι εκτιμητές αποδεικνύουν 

την δέσμευση τους για διατήρηση των δεξιοτήτων τους σε ένα επίπεδο αρκετά 

υψηλότερο από το ελάχιστο που απαιτεί το κράτος για την πιστοποίηση τους. Αυτοί 

που ολοκληρώνουν ένα αυστηρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τους απονέμονται τα 

σχετικά πιστοποιητικά  έχουν σημαντικές προοπτικές ως προς την εργασία τους και 

την επιχείρηση τους. Καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική λοιπόν η δέσμευση για 

επαγγελματισμό αφού έτσι ρυθμίζεται και διατηρείται η αγορά εκτιμήσεων σε υψηλά 

και ποιοτικά επίπεδα. 

Όσον αφορά τις εργασίες ενός εκτιμητή, μπορούμε να πούμε ότι ποικίλουν και 

κυμαίνονται σε ένα μεγάλο εύρος γνώσεων καθώς δύναται να εκτιμά την αξία υλικών 

αγαθών όπως ακίνητα, εξοπλισμούς, πλοία, αλλά και άυλων αγαθών όπως 

πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα ιδιοκτησίας κ.α. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει 

την σημαντικότητα της συνεχούς εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εκτιμητών για 

την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα τώρα, στο πλαίσιο της 

                                                 
2
 International Valuation Standards (2011), International Valuation Standards Council, p 14 
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ελληνικής αγοράς οι εκτιμητές μπορούν να δραστηριοποιούνται και να 

πιστοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους εξής κλάδους
3
 : 

1. Ακίνητα 

2. Μηχανολογικός και Τεχνικός εξοπλισμός, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις 

3. Άυλα αγαθά 

4. Πλοία 

5. Επιχειρήσεις 

6. Κινητά κάθε είδους 

Αναλυτικότερα, οι πιστοποιημένοι εκτιμητές διενεργούν εκτιμήσεις της αξίας 

αγαθών, ενσώματων ή άυλων, που αφορούν ενδεικτικά σε: 

 Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα. 

 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους. 

 Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και άλλους τίτλους κινητών αξιών 

ανωνύμων εταιρειών ή συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή συνεταιρισμούς. 

 Πάγια στοιχεία για την προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 Έργα τέχνης. 

 Συλλογές, τιμαλφή, έπιπλα. 

 Άυλα αγαθά, περιλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής 

ιδιοκτησίας, πνευματικών, συγγενικών δικαιωμάτων και γενικά κάθε άυλου 

στοιχείου που έχει οικονομική αξία. 

 Εκπόνηση μελετών οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής 

χρησιμοποίησης  ή βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων. 

 Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων. 

 Ακίνητη περιουσία του Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

 Ακίνητη περιουσία των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων. 

 Μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής ή βέλτιστης χρήσης 

περιουσιακών στοιχείων. 

 Κοστολόγηση τεχνικών έργων και λοιπών κατασκευών. 

 Ζημίες από τρομοκρατικές ενέργειες. 

 

                                                 
3
 Ν.4152/2013, ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2013, Παράγραφος Γ’, Ρυθμίσεις για την παροχή 

εκτιμητικών υπηρεσιών 
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2.3 Διάκριση Εκτιμητών 

 

Οι εκτιμητές διακρίνονται σε εσωτερικούς, εξωτερικούς και ανεξάρτητους.  

Εσωτερικός εκτιμητής είναι το άτομο που έχει άμεσα ή έμμεσα σημαντικό 

οικονομικό συμφέρον στην επιχείρηση του πελάτη. Εσωτερικούς εκτιμητές 

αποτελούν οι εκτιμητές της τράπεζας που ασχολούνται με την εκτίμηση ακινήτων της 

τράπεζας ή για λογαριασμό της τράπεζας. 

Εξωτερικός είναι ο εκτιμητής που δεν συνδέεται με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας από τον πελάτη που του έχει ζητήσει την εκτίμηση. 

Ανεξάρτητος είναι ο εξωτερικός εκτιμητής ο οποίος για τουλάχιστον μια 

διετία δεν έχει καμία οικονομική σχέση με τον πελάτη του.  

 

2.4 Εκτίμηση Ακινήτων 

 

Οι εκτιμήσεις ακινήτων περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της αξίας κάθε είδους γης 

και κτίσματος τα οποία μπορεί να είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, να 

προσδιορίζονται για επαγγελματική, οικιστική ή επενδυτική χρήση και κατέχονται 

από ιδιώτες, επιχειρήσεις ή κρατικούς οργανισμούς. 

 Ο εκτιμητής πριν προχωρήσει στον προσδιορισμό αξίας του ακινήτου 

ακολουθεί κάποια στάδια προκειμένου να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία που θα 

του επιτρέψουν να πραγματοποιήσει την εκτίμηση του. Αρχικά εξετάζει την αίτηση 

εκτίμησης στην οποία αναφέρεται ο εντολέας, ο χρόνος της εντολής, ο χρόνος 

εκτίμησης, ο σκοπός καθώς και πρόσθετα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα. Μετά 

την μελέτη της αίτησης εκτίμησης και την αποδοχή της επιθεωρεί  με την διαδικασία 

της αυτοψίας τα ακίνητα ή το ακίνητο προκειμένου να συλλέξει τις απαιτούμενες 

τεχνικές και οικονομικές πληροφορίες για την πραγματοποίηση της εκτίμησης. 

Προτού προχωρήσει στην εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων αποτίμησης ο 

εκτιμητής πρέπει να πραγματοποιήσει λεπτομερή ανάλυση της αγοράς και των 

στοιχείων που προκύπτουν από αυτή. Η εξέταση, διερεύνηση και ανάλυση των 

διαθέσιμων στοιχείων που προκύπτουν από την αγορά στην οποία ανήκει το ακίνητο, 

τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία, τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ζήτηση και προσφορά ακινήτων στην εκάστοτε αγορά, είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά στάδια της εκτιμητικής διαδικασίας και πρέπει να εκτελείται με μεγάλη 

επιμέλεια. 
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 Σε επόμενα κεφάλαια αναλύεται η γενική θεώρηση προσδιορισμού της αξίας 

των ακινήτων και οι μέθοδοι αποτίμησης αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

 

Για να αναλυθούν οι  κανόνες προσδιορισμού της τιμής σε κάποιο αγαθό θα πρέπει 

να εξεταστούν τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού. Στην περίπτωση των ακινήτων, τα 

οικονομικά του Real Estate  είναι η επιστήμη που έχει αναδειχθεί και αντικατοπτρίζει 

τον μοναδικό χαρακτήρα της ιδιοκτησίας.(Armatys et. al, 2009) 

 

3.1 Ζήτηση Ακινήτων 

 

Η ζήτηση ακινήτων, ορίζεται ως η ποσότητα του χώρου ή των μονάδων  που 

ζητούνται σε διάφορες τιμές. Ο θεμελιώδης νόμος της ζήτησης στηρίζεται στο 

γεγονός ότι η ζητούμενη ποσότητα ακινήτων, χώρου, είναι μεγαλύτερη όταν η τιμή 

είναι μικρότερη, όλων των άλλων παραγόντων σταθερών. Έτσι, η καμπύλη ζήτησης 

D παρουσιάζει αρνητική κλίση. 

Ο ορισμός της ζήτησης περικλείει την έννοια της πραγματικής ζήτησης, 

δηλαδή της ζήτησης που υποστηρίζεται από την αγοραστική δύναμη. Στην αγορά 

ακινήτων, είναι σημαντικό να επικεντρωνόμαστε στην επιθυμητή ή εκ των προτέρων 

(ex ante) ζήτηση, δηλαδή στην επιθυμητή ποσότητα ενός αγαθού προτού οι 

καταναλωτές αλληλεπιδράσουν με την αγορά. Η εκ των υστέρων (ex post) ζήτηση 

μπορεί να είναι διαφορετική από την ex ante για διάφορους λόγους, όπως οι 

περιορισμοί της προσφοράς. ( Sivitanides, 2011) 

 

3.1.1 Η Ελαστικότητα της Ζήτησης 

 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της καμπύλης ζήτησης είναι η ευαισθησία της 

ζητούμενης ποσότητας στις μεταβολές των τιμών. Η ευαισθησία αυτή συνοψίζεται 

στην έννοια της ελαστικότητας ζήτησης  ΕD. Η ελαστικότητα ζήτησης μετράει τον 

βαθμό ανταπόκρισης ή αντίδρασης της ζητούμενης ποσότητας ακινήτων σε μία 

δεδομένη μεταβολή της τιμής. Μας δείχνει το ποσοστό μεταβολής της ζητούμενης 
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ποσότητας αν η τιμή αυξηθεί ή μειωθεί κατά 1% . Γενικά, αν η ελαστικότητας 

ζήτησης είναι μικρότερη της μονάδας θεωρείται ότι είναι ανελαστική ενώ μεγαλύτερη 

της μονάδας ελαστική.  

 

Εd = 

Δ /  ( %                                     )

                             
 

  

 |ΕD|  > 1, |ΕD|  = 1, |ΕD|  <  1 

 

Κατά μέσο όρο η ζήτηση των ακινήτων είναι ανελαστική. Στην περίπτωση που 

η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με την μονάδα τότε μία μεταβολή της τιμής θα 

προκαλέσει όμοια ποσοστιαία μεταβολή στην ζητούμενη ποσότητα. Στην περίπτωση 

που η ελαστικότητα ζήτησης είναι μεγαλύτερη από ένα, τότε είναι ελαστική και μία 

μικρή μεταβολή της τιμής μπορεί να προκαλέσει μεγάλη μεταβολή στην ζητούμενη 

ποσότητα ακινήτων. 

Η ελαστικότητα της ζήτησης καθορίζεται από την διαθεσιμότητα των 

υποκατάστατων κατά ένα βαθμό. Ένα προϊόν με λίγα υποκατάστατα όπως οι 

πολυτελείς κατοικίες, θα έχει μικρότερη ελαστικότητα σε σχέση με ένα προϊόν με 

πολλά υποκατάστατα, όπως τα οικιστικά ακίνητα μεσαίου εισοδήματος. Όμοια, σε 

μία τοπική (local) αγορά ακινήτων η ελαστικότητα ζήτησης θα είναι πολύ 

περισσότερο ελαστική σε σχέση με την εθνική (national) αγορά, η οποία 

περιλαμβάνει όλες τις υποαγορές, οπότε και τα υποκατάστατα αυξάνονται. 

 

3.1.2 Εξωγενείς Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης 

Ακινήτων 

 

Η ζητούμενη ποσότητα ακινήτων δεν εξαρτάται μόνο από τις τιμές τους ή τα ενοίκια 

τους ( ενδογενείς παράγοντες ) , αλλά και από άλλους παράγοντες που σχετίζονται με 

το σύνολο της οικονομίας σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Τους 

παράγοντες αυτούς οφείλει να γνωρίζει και να αναλύει ο καθένας που 

δραστηριοποιείται στον χώρο του Real Estate και κυρίως οι εκτιμητές για την 

διασφάλιση και παραγωγή εμπεριστατωμένων εκτιμητικών εκθέσεων. Οι εξωγενείς 

παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής       

( Sivitanides, 2011) : 
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Μέγεθος Αγοράς. Οι μεταβλητές του μεγέθους της αγοράς που επηρεάζουν την 

ζήτηση συμπεριλαμβανομένων της απασχόλησης και του πληθυσμού εξαρτώνται από 

τον τύπο του ακινήτου που μελετάται. Στην περίπτωση αστικών ή εμπορικών 

ακινήτων για πώληση ή ενοικίαση, η σχετική μεταβλητή που μας ενδιαφέρει είναι ο 

αριθμός των οικογενειών, ενώ στην περίπτωση των γραφείων, η πιο σχετική 

μεταβλητή με το μέγεθος της αγοράς είναι ο βαθμός απασχόλησης εργαζομένων σε 

γραφεία. Η ζήτηση για βιομηχανικούς χώρους θα εξαρτηθεί από μεταβλητές όπως το 

μέγεθος της παραγωγής καθώς και της απασχόλησης στους τομείς της αποθήκευσης 

και διανομής. Μια μεγάλη ή αναπτυσσόμενη αγορά έχει θετική επίδραση στην 

ζήτηση ακινήτων και αυτό μεταφράζεται με μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης προς 

τα δεξιά. Δηλαδή για ίδια επίπεδα τιμών, απαιτούνται περισσότερες μονάδες 

ακινήτων προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξανόμενη ζήτηση. 

Εισόδημα/Πλούτος. Η ζήτηση για εμπορικά και οικιστικά ακίνητα σχετίζεται 

άμεσα με το εισόδημα και τον πλούτο των νοικοκυριών, υπό την έννοια ότι 

διατηρούνται οι τιμές σε σταθερά επίπεδα. Καθώς αυξάνεται το εισόδημα, 

περισσότερα νοικοκυριά βρίσκονται σε θέση να αγοράσουν ένα σπίτι ή να νοικιάσουν 

ένα καλύτερο και είναι διαθέσιμα να ξοδέψουν περισσότερες χρηματικές μονάδες 

στην αγορά. Συνεπώς, οι μεταβολές στο πραγματικό εισόδημα ή στον πλούτο 

συνδέονται με μεταβολές του αριθμού ακινήτων αλλά και των τετραγωνικών μέτρων 

των εμπορικών χώρων που απαιτούνται. Η ζήτηση για γραφεία και βιομηχανικούς 

χώρους συνδέεται έμμεσα με διακυμάνσεις στο εισόδημα. Όσο το εισόδημα αυξάνει 

θα αυξηθεί η ζήτηση υπηρεσιών στο σημείο που τοπικά γραφεία θα προσλάβουν 

περισσότερους υπαλλήλους και ίσως επεκτείνουν τον χώρο εργασίας για να 

αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση. Έτσι, η αύξηση του εισοδήματος θα οδηγήσει σε 

αύξηση της ζήτησης για χώρους γραφείων, μέσω της αυξανόμενης απασχόλησης. 

Όμοια, λόγω της αύξησης κατανάλωσης αγαθών, μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος 

χώρος για αποθήκευση και διανομή προϊόντων οπότε και θα υπάρξει αύξηση στη 

ζήτηση βιομηχανικών και αποθηκευτικών χώρων. 

Η τιμή των υποκατάστατων μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη ζήτηση της 

αγοράς ακινήτων. Για ένα δεδομένο επίπεδο στις τιμές των κατοικιών, μία αύξηση 

των ενοικίων των διαμερισμάτων, μπορεί να προκαλέσει μετατόπιση της καμπύλης 

ζήτησης για την αγορά κατοικιών προς τα δεξιά καθώς η ενοικίαση θα πάψει να είναι 

το ίδιο ελκυστική, με τα νοικοκυριά να κατευθύνονται στην αγορά κατοικίας. Όμοια, 

στην αγορά γραφείων, μία αύξηση στα ενοίκια γραφείων πρώτης κατηγορίας (Prime 
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Quality) θα οδηγήσει σε μετατόπιση προς τα δεξιά της καμπύλης ζήτησης των 

γραφείων δεύτερης κατηγορίας (Secondary), όπου τα ενοίκια θα είναι πιο προσιτά. 

Τέλος, οι προσδοκίες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων μπορούν να 

προκαλέσουν αλλαγές στην ζήτηση διαφόρων ειδών ακινήτων. Οι προσδοκίες για 

υψηλότερες τιμές ακινήτων ή ενοικίων στο μέλλον, οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης 

οικιστικών ακινήτων και χώρων για γραφεία στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Οι 

επιχειρήσεις που προσδοκούν και αναμένουν μεγέθυνση θα αναζητήσουν πιθανώς 

μεγαλύτερα εμπορικά ακίνητα αυξάνοντας την ζήτηση για αυτά σε μία 

αναπτυσσόμενη αγορά. 

 

3.1.3 Μετρήσεις στις Αλλαγές της Ζήτησης Ακινήτων 

 

Για έναν αναλυτή, είναι πιο σημαντικό να γνωρίζει τις οριακές μεταβολές της 

ζήτησης παρά την συνολική ζήτηση. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση δεικτών, οι 

οποίοι μετρούν οριακές αλλαγές στην ζήτηση χώρου και διακρίνονται ως εξής : 

 

 Μικτή Απορρόφηση ( Gross Absorption ) 

 Καθαρή Απορρόφηση ( Net Absorption ) 

 Μέση Απορρόφηση ( Average Absorption ) 

 

3.1.3.1 Μικτή Απορρόφηση 

 

Η Μικτή Απορρόφηση ορίζεται ως το συνολικό ποσό χώρου που περιλαμβάνεται σε 

όλες τις συμβάσεις που υπογράφηκαν κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου. Ωστόσο, η πραγματική χρήση και αξιοποίηση χώρου που έχει 

υπογραφεί σε μία σύμβαση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μετά από ορισμένο 

χρονικό διάστημα. Επίσης το μέτρο της μικτής απορρόφησης δεν υπολογίζει τον 

χώρο που ελευθερώθηκε από συμβάσεις που έληξαν ή ακυρώθηκαν με συνέπεια αν 

ένας χώρος που απελευθερώνεται είναι μεγαλύτερος από έναν άλλο που μισθώνεται 

τότε έχουμε μείωση του συνολικού κατειλημμένου  χώρου η οποία δεν εμφανίζεται 

από την μικτή απορρόφηση. Το μέτρο της μικτής απορρόφησης παρέχει σημαντικές 

πληροφορίες όταν αξιοποιείται σε σύγκριση με την καθαρή απορρόφηση. ( 

Sivitanides, 2011) 
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     ∑  

 

   

 

όπου, 

Si : Τα τετραγωνικά μέτρα που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφηκαν 

την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. (square footage) 

 

3.1.3.2 Καθαρή Απορρόφηση 

 

Η Καθαρή Απορρόφηση ορίζεται ως η μεταβολή στον κατειλημμένο χώρο ακινήτων 

στην αγορά. Μετράει αλλαγές στην συνολική ζήτηση ακινήτων και είναι καλύτερος 

δείκτης από την μικτή απορρόφηση διότι συνυπολογίζει τον χώρο που 

απελευθερώθηκε. Η καθαρή απορρόφηση μπορεί να πάρει αρνητική τιμή σε 

περίπτωση που έχουμε συρρίκνωση της αγοράς, δηλαδή σε περίπτωση που για μία 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο χώρος που απελευθερώθηκε είναι περισσότερος από 

τον χώρο που θα αξιοποιηθεί από νέες συμβάσεις. 

 

ABt = OSt – OSt-1 

όπου, 

OS = S(1-V) 

S    : Συνολικό Απόθεμα αγοράς ( Market total stock) 

OS : Κατειλημμένος χώρος ( Occupied stock ) 

V   : Το ποσοστό του χώρου που απελευθερώθηκε 

 

Η Καθαρή Απορρόφηση επηρεάζεται αρνητικά από αλλαγές στις τιμές και στα 

ενοίκια ακινήτων, ενώ επηρεάζεται θετικά από αλλαγές στο μέγεθος της αγοράς, στο 

εισόδημα / πλούτο και στις προσδοκίες για μεταβολές στις τιμές και στην 

απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μεταβολή θετική ή αρνητική στην καθαρή 

απορρόφηση θα πρέπει να μελετάται σε σχέση με τους γενικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ζήτηση. (Sivitanides, 2011) 

 

3.1.3.3 Μέση Απορρόφηση 
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Η Μέση Απορρόφηση ορίζεται ως η μέση καθαρή απορρόφηση για μία μακροχρόνια 

περίοδο. Δεν συνίσταται για προβλέψεις καθώς η μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων 

τα παλαιότερα έτη θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ άστοχες υποθέσεις. Μπορεί 

όμως να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη του εύρους του συνολικού χώρου εντός 

του οποίου θα κινηθεί η καθαρή απορρόφηση πάντα όμως συνυπολογίζοντας όλους 

τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκάστοτε εξεταζόμενη 

αγορά. 

 

3.2 Προσφορά Ακινήτων 

 

Ως προσφορά ακινήτων ορίζεται η ποσότητα ακινήτων η το σύνολο του χώρου που 

παρέχεται σε διάφορες τιμές. Η καμπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση και 

αντανακλά τον νόμο της προσφοράς σύμφωνα με τον οποίο περισσότερη ποσότητα 

παρέχεται σε υψηλότερες τιμές.  

Στην περίπτωση της προσφοράς ακινήτων, μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ 

τριών ευρύτερων εννοιών της προσφοράς : η Μακροχρόνια Συνολική Προσφορά 

(long-run aggregate supply), η Βραχυχρόνια Συνολική Προσφορά (short-run 

aggregate supply) και οι Νέες Κατασκευές (New Construction). (Sivitanides, 2011) 

 

3.2.1 Μακροχρόνια Συνολική Προσφορά 

 

Η μακροχρόνια συνολική προσφορά απεικονίζει την σχέση μεταξύ των 

μακροχρόνιων τιμών ή ενοικίων και του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων 

μονάδων ακινήτων ή του συνολικού χώρου (σε   ) που είναι διαθέσιμος στην 

μακροχρόνια περίοδο. Αυτή η έννοια της προσφοράς ακινήτων χρησιμοποιείται για 

την μελέτη της συμπεριφοράς της αγοράς ακινήτων σε μακροοικονομικό επίπεδο.        

 

3.2.2 Βραχυχρόνια Συνολική Προσφορά 

 

Η βραχυχρόνια συνολική προσφορά αναφέρεται στο συνολικό απόθεμα της αγοράς 

ακινήτων σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Δεδομένου ότι το συνολικό απόθεμα 

ακινήτων στη βραχυχρόνια περίοδο παραμένει σταθερό, η προσφορά απεικονίζεται 

από μία κάθετη γραμμή στο διάγραμμα τιμής – ποσότητας. Η έννοια αυτή είναι πολύ 

σημαντική για την κατανόηση βραχυχρόνιων προσαρμογών στην αγορά ακινήτων. 
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 Η σταθερότητα του αποθέματος ακινήτων βραχυχρόνια οφείλεται κυρίως 

στην κατασκευαστική υστέρηση, δηλαδή στον χρόνο που απαιτείται για την σχεδίαση 

και ανάπτυξη ενός κτιρίου. Δεδομένης της κατασκευαστικής υστέρησης 

βραχυπρόθεσμα η προσφορά ακινήτων δεν είναι ευαίσθητη στις αλλαγές της τιμής. 

Έτσι, για μία αύξηση στα ενοίκια των γραφείων σε μία αγορά, το συνολικό απόθεμα 

ακινήτων θα παραμείνει σταθερό για αρκετό διάστημα έως ότου ανταποκριθεί σε 

αυτή την αύξηση. 

 

3.2.3 Νέες Κατασκευές 

 

Οι Νέες Κατασκευές αποτελούν την σημαντικότερη έννοια της προσφοράς κατά την 

ανάλυση της αγοράς ακινήτων λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής της ακίνητης 

περιουσίας. Για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας των νέων κατασκευών στην 

πρόβλεψη κινήσεων για το απόθεμα ακινήτων μιας αγοράς πρέπει να εξεταστεί η 

ταυτότητα της ροής αποθέματος, η οποία περιγράφει τον τρόπο που το συνολικό 

απόθεμα ακινήτων μιας αγοράς, S, προσδιορίζεται σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή 

t : 

 

                      ή                            

 

όπου, 

        :  απόθεμα ακινήτων την στιγμή t 

d       :  ποσοστό απόσβεσης  

        : ο χώρος που έχει αποπερατωθεί την στιγμή t 

PRM : ο χώρος που επιτρέπεται την στιγμή t-n 

α       : το ποσοστό των αδειών που έχουν ολοκληρωθεί 

n       : ο χρόνος μεταξύ της έκδοσης της άδειας και της ολοκλήρωσης του έργου 

 

Η ροή αποθέματος αναφέρει ότι το απόθεμα ακινήτων κατά τον χρόνο t είναι ίσο με 

το απόθεμα της προηγούμενης περιόδου,      , μείον το αποσβεσθέν απόθεμα d     , 

συν τις αποπερατώσεις κατά την ίδια χρονική περίοδο,    .  

 Το ποσοστό απόσβεσης d αναφέρεται σε τρείς τύπους απαξίωσης, την φυσική, 

την λειτουργική και την οικονομική. Η φυσική απόσβεση αναφέρεται στην φυσική 

γήρανση και υποβάθμιση του κτιρίου. Η λειτουργική απόσβεση αναφέρεται στην 



 

21 

 

λειτουργική απαξίωση ενός υφιστάμενου κτιρίου σε σχέση με νέα κτίρια που μπορεί 

να παρέχουν παρόμοιες ή νέες υπηρεσίες πιο αποτελεσματικά. Τα πλεονεκτήματα ως 

προς την απόδοση που ίσως έχουν τα καινούργια κτίρια οφείλονται στον σχεδιασμό, 

την καλύτερη διάταξη, τεχνολογική υποδομή και τον εξοπλισμό. Η οικονομική 

απόσβεση αναφέρεται στην οικονομική απαξίωση του κτιρίου η οποία οφείλεται σε 

εξωτερικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την 

ικανότητα του ακινήτου να δημιουργεί εισόδημα. 

 Όταν ένα ακίνητο έχει ωριμάσει και πλησιάζει στην απαξίωση τότε γεννάται 

το ερώτημα της ανακατασκευής του. Ο θεμελιώδης κανόνας της ανακατασκευής λέει 

ότι η διαφορά μεταξύ της Υπολειμματικής Αξίας Γης (Residual Land Value) του νέου 

κτιρίου και της υπολειμματικής αξίας γης της υπάρχουσας δομής θα πρέπει να είναι 

ίση ή μεγαλύτερη από το Κόστος Ανακατασκευής (Redevelopment Cost).  

 

                                        

                                 ή 

                                                           

όπου, 

P      : τιμή 

C      : κόστος κατασκευής 

FAR
4
 : ο συντελεστής δόμησης ( Floor Area Rate ) 

 

 Όπως υποδεικνύει η ροή αποθεμάτων, η οριακή μεταβολή στο απόθεμα 

ακινήτων μιας αγοράς σε κάθε περίοδο εξαρτάται από την ποσότητα των νέων 

κατασκευών και των αποσβέσεων. Ως εκ τούτου, οι νέες κατασκευές είναι η πιο 

σημαντική μεταβλητή για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αγορές 

ακινήτων κινούνται και προσαρμόζονται στον χρόνο. Ο όρος νέες κατασκευές 

αναφέρεται στις αποπερατώσεις, η αλλιώς στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των 

κτιρίων για τα οποία έχει δοθεί πιστοποιητικό κατοχής ( τίτλος ιδιοκτησίας ) ή 

                                                 
4
 Στη διεθνή βιβλιογραφία ο συντελεστής δόμησης αναφέρεται ως «floor area ratio», «floor lot ratio» 

ή «floors pace index».Σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό ο Συντελεστής Δόμησης είναι ο 
αριθμός ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου δίνει την συνολική 
επιφάνεια όλων των ορόφων των κτιρίων που μπορούν να κατασκευαστούν στο οικόπεδο σύμφωνα 
με τις οικείες διατάξεις, δηλαδή εκφράζει τον βαθμό εκμετάλλευσης ενός οικοπέδου 
(Ν.1577/1985,Αρθρο 2 όπως ισχύει από 13/6/2000). Διεθνώς η έννοια του FAR εκφράζει έναν 
καθαρό αριθμό που προκύπτει από την διαίρεση του αθροίσματος των τετραγωνικών μέτρων όλων 
των ορόφων του κτιρίου προς την συνολική έκταση του οικοπέδου. 
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βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. 

Το στάδιο της ολοκλήρωσης αποτελεί ένα από τα τρία κύρια στάδια της διαδικασίας 

ανάπτυξης ενός ακινήτου. Κατά την ανάλυση της προσφοράς ακινήτων αλλά και μίας 

εκτίμησης είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος ότι η διαδικασία ανάπτυξης ενός 

ακινήτου περιλαμβάνει τρία στάδια τα οποία είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας, 

η έναρξη της κατασκευής και η ολοκλήρωση του έργου. 

Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι από την έναρξη έως και την 

ολοκλήρωση ενός έργου μπορεί να υπάρξουν απρόσμενα προβλήματα και 

καθυστερήσεις εκτός προγραμματισμού. Τα προβλήματα αυτά λαμβάνουν χώρα 

ανάμεσα στα στάδια ανάπτυξης του ακινήτου που αναφέρθηκαν δημιουργώντας έτσι 

το «φαινόμενο του αγωγού» με κίνδυνο διαρροών σε κάθε στάδιο. Συγκεκριμένα, 

πολλά σχέδια που έχουν πάρει άδεια, μπορεί να μην ξεκινήσουν ποτέ αλλά και 

κάποια που βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης ενός ακινήτου να μην 

ολοκληρωθούν ποτέ. Οι διαρροές ανάμεσα στα στάδια ωστόσο εξαρτώνται κάθε 

φορά από τις συνθήκες της αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί από την έναρξη έως και την ολοκλήρωση ενός έργου δύναται σε 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα οι νέες κατασκευές να μπορούν να εκτιμηθούν. 

 

3.2.4 Παράγοντες που καθορίζουν τις Νέες Κατασκευές 

 

Οι νέες κατασκευές ορίζονται ως το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων που 

προκύπτει από όλα τα επιμέρους έργα που ολοκληρώθηκαν για μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο της υπό εξέταση αγοράς. Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την 

ανάπτυξη ενός έργου από κατασκευαστή είτε πρόκειται για εμπορικό χώρο, κατοικία 

ή βιομηχανικό χώρο είναι η απόκτηση κέρδους. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

πρωταγωνιστικοί  παράγοντες που επηρεάζουν τις νέες κατασκευές για δεδομένη 

περίοδο καθορίζονται από την αποδοτικότητα και την αβεβαιότητα που συνοδεύει 

ένα έργο. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται : 

 Διαθεσιμότητα και κόστος συντελεστών παραγωγής 

 Προσδοκίες σχετικά με την μελλοντική ζήτηση ακινήτων και τις τιμές 

 Εκτιμώμενος κίνδυνος αγοράς 

Οι συντελεστές παραγωγής που απαιτούνται για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός 

έργου περιλαμβάνουν : 
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 Κεφάλαιο 

 Εργασία 

 Γη 

 Δομικά υλικά 

Γίνεται φανερό ότι το κόστος των παραπάνω παραγόντων επηρεάζει αρνητικά 

το ποσό του νέου χώρου που μπορεί να δημιουργηθεί σε μία αγορά. Όσο υψηλότερο 

είναι το κόστος του κεφαλαίου, της εργασίας, της γης και των δομικών υλικών, τόσο 

υψηλότερο καθίσταται το κόστος του έργου με αποτέλεσμα να στενεύουν τα 

περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών και συνεπώς τα κίνητρα τους για την 

υλοποίηση νέων κατασκευών. Έτσι, αυξήσεις στο κόστος των παραπάνω παραγόντων 

μεταφράζονται με μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς νέων ακινήτων αριστερά 

προσφέροντας έτσι στα ίδια επίπεδα τιμών λιγότερες κατασκευές. Το κόστος κάθε 

παράγοντα που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός έργου μπορεί να διαφέρει από 

αγορά σε αγορά (Sivitanides, 2011). 

Από την πλευρά των εσόδων ο πιο σημαντικός παράγοντας για την 

αξιολόγηση βιωσιμότητας του έργου είναι οι προσδοκίες σχετικά με την δύναμη της 

ζήτησης και τις τιμές / ενοίκια που θα κυριαρχήσουν στην αγορά. Αυτές οι 

προσδοκίες μπορεί να είναι : 

Μυωπικές, όπου  ̂t+1 = Pt ,  αν υποτεθεί ότι τα σημερινά επίπεδα ζήτησης , τιμών ή 

αυξήσεων θα συνεχιστούν και στο μέλλον με όμοιο τρόπο ( σχετικά με την οπτική 

γωνία των επενδυτών και κατασκευαστών ). 

Προσαρμοστικές, όπου   ̂t+1 = Pt +d , αν επενδυτές και κατασκευαστές προσαρμόσουν 

τις προσδοκίες τους εφαρμόζοντας έναν συντελεστή d με τις τρέχουσες τιμές των 

μεταβλητών που τους ενδιαφέρουν, βασισμένες στα λάθη του παρελθόντος. 

Ορθολογικές, όπου   ̂t+1 = Pt+1 , αν επενδυτές και κατασκευαστές με βάση όλες τις 

σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες μπορούν να προβλέψουν σωστά πως η αγορά 

ανταποκρίνεται σε μεταβολές εξωγενών παραγόντων, την στιγμή που συμβαίνουν 

(Sivitanides, 2011). 

Οι προσδοκίες που διαμορφώνουν επενδυτές και κατασκευαστές είναι κυρίως 

μυωπικές. Προσδοκίες για αύξηση της ζήτησης ακινήτων, τιμών, ενοικίων θα έχουν 

θετική επίδραση στις νέες κατασκευές μετατοπίζοντας την καμπύλη προσφοράς 

ανοδικά, ενθαρρύνοντας δηλαδή την ανάπτυξη νέων έργων και δημιουργίας χώρου. 

Κάθε κερδοσκοπική επένδυση και ιδιαίτερα αυτές που κυοφορούν σημαντικό χρονικό 



 

24 

 

διάστημα ολοκλήρωσης όπως η ανάπτυξη ακινήτων εμπεριέχει αβεβαιότητα  την 

οποία ο επενδυτής θα πρέπει να έχει λάβει σοβαρά υπόψη προτού δεσμεύσει 

κεφάλαια για ένα συγκεκριμένο έργο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι τα 

επίπεδα των νέων κατασκευών επηρεάζονται από τον κίνδυνο αγοράς ή την 

αντιληπτή αβεβαιότητα, υποστηρίζοντας την κερδοφόρο ανάπτυξη ενός 

συγκεκριμένου τύπου ακινήτου. Σύμφωνα με την συμβατική θεωρία των επενδύσεων, 

οι επενδυτές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο απαιτούν υψηλότερες 

αποδόσεις, έτσι όσο οι χαμηλές τιμές αποθαρρύνουν την υλοποίηση νέων έργων, ο 

κίνδυνος και η αβεβαιότητα επιδρούν με την σειρά τους αρνητικά στις νέες 

κατασκευές. (Sivitanides, 2011) 

Ο κίνδυνος της αγοράς αποτελεί χρήσιμη έννοια για την κατανόηση των 

διακυμάνσεων στα επίπεδα κατασκευών είτε για όλες τις αγορές είτε για 

συγκεκριμένο διάστημα εντός της αγοράς. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μετρηθεί από 

την μεταβλητότητα κρίσιμων δεικτών της αγοράς ακινήτων όπως της ζήτησης και 

των προσδιοριστικών παραγόντων της και των τιμών κατοικιών και ενοικίων. Ένας 

επενδυτής μπορεί να αξιολογήσει τον κίνδυνο της αγοράς γραφείων σε σχέση με ένα 

άλλο, με τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών μεταβλητότητας για μεταβλητές όπως 

η τοπική απασχόληση σε γραφεία ή οι τιμές ενοικίασης γραφείων. Επίσης ο κίνδυνος 

μπορεί να γίνει αντιληπτός και από δείκτες που εκφράζουν την ένταση της αγοράς 

ακινήτων μελετώντας και συγκρίνοντας για παράδειγμα το ποσοστό κενού χώρου 

(vacancy rate) ή χώρου που απελευθερώθηκε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. 

(Sivitanides, 2011) 

 

3.2.5 Η Ελαστικότητα της Προσφοράς 

 

Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή μας δίνει 

πληροφορίες για το πώς ανταποκρίνεται η προσφερόμενη ποσότητα στην αλλαγή των 

τιμών. Μετράει την εκατοστιαία μεταβολή της ποσότητας σχετικά με την εκατοστιαία 

μεταβολή της τιμής, κινούμενοι κατά μήκος της καμπύλης προσφοράς. 

 

Εs = 

Δ /  ( %                                        )

                             
 

 

 |ΕS|  > 1, |ΕS|  = 1, |ΕS|  <  1 
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Στην περίπτωση της πλήρως ανελαστικής προσφοράς (|ΕS|=0) κάθε αλλαγή της τιμής 

δεν επιφέρει ουδεμία μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας ενώ αντίστροφα κατά 

την πλήρως ελαστική προσφορά (|ΕS|=  ) μικρή μεταβολή της τιμής επιφέρει 

απεριόριστη μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας. Τέλος, στην περίπτωση 

μοναδιαίας ελαστικότητας (|ΕS| =1) κάθε μεταβολή της τιμής κατά ένα ποσοστό 

προκαλεί μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας προς την ίδια κατεύθυνση κατά το 

ποσοστό αυτό. 

 Στην πράξη, η ελαστικότητα προσφοράς μπορεί να εκτιμηθεί συγκρίνοντας 

διαχρονικά το σύνολο των κτιρίων ή του νέου χώρου που έχει αποπερατωθεί σε 

τετραγωνικά μέτρα και των τιμών που επικράτησαν στην αγορά ( ενοικίων ή τιμών 

πωλήσεων). Αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί για κάθε αγορά ακινήτων ξεχωριστά όπως 

για παράδειγμα για την αγορά γραφείων ή την αγορά εξοχικής κατοικίας. Πρέπει να 

τονιστεί ότι σχετικά με τις νέες κατασκευές, όσο υψηλότερο είναι το κόστος των 

υλικών και των παραγόντων που τις προσδιορίζουν, τόσο λιγότερο ελαστική θα είναι 

η προσφορά ως προς τις μεταβολές τιμών και ενοικίων στην αγορά. 

 Στην πραγματικότητα σπάνια αντιμετωπίζονται οι οριακές καταστάσεις της 

ελαστικότητας της ζήτησης και της προσφοράς ακινήτων (όπως αναστολή 

οικοδομικών εργασιών ή έξαρση νέων κατασκευών). Συνήθως έχουμε σχετικά 

ελαστικές ή σχετικά ανελαστικές καταστάσεις ζήτησης και προσφοράς, με 

ελαστικότητα που μεταβάλλεται κατά μήκος της αντίστοιχης καμπύλης και με τιμές 

που επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, τα μέτρα που 

λαμβάνονται και με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την εξέταση βραχυχρόνιας ή 

μακροχρόνιας περιόδου (Ζεντέλης , 2001). 

 

3.3 Ο Μηχανισμός Προσδιορισμού της τιμής των Ακινήτων 

 

Η ποσότητα ακινήτων που προσφέρεται σε μία αγορά και η τιμή ή το ενοίκιο που 

κυριαρχεί για αυτά είναι αποτέλεσμα της ισορροπίας που επικρατεί μεταξύ των 

δυνάμεων της ζήτησης και προσφοράς ακινήτων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί βέβαια 

από την επιρροή των σχετικών παραγόντων της αγοράς ακίνητης περιουσίας. 

 Το σημείο τομής των καμπυλών προσφοράς και ζήτησης (Pe,Qe) ονομάζεται 

ισορροπία της αγοράς και η τιμή, ποσότητα αυτού ονομάζονται τιμή ισορροπίας και 

ποσότητα ισορροπίας αντίστοιχα. Στην τιμή ισορροπίας, η ποσότητα του αγαθού που 

οι αγοραστές είναι πρόθυμοι και ικανοί να αγοράσουν είναι ίση ακριβώς με την 
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ποσότητα που οι πωλητές είναι πρόθυμοι και ικανοί να πωλήσουν. Η τιμή ισορροπίας 

ονομάζεται και τιμή εκκαθάρισης της αγοράς (market clearing price) επειδή όλοι οι 

μετέχοντες στην αγορά είναι ικανοποιημένοι. Στις περιπτώσεις που η τιμή αγοράς 

είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την τιμή ισορροπίας, δημιουργούνται καταστάσεις 

υπερβάλλουσας προσφοράς και ζήτησης αντίστοιχα. Οι πράξεις των αγοραστών και 

των πωλητών κινούν φυσιολογικά την αγορά και πάλι προς την ισορροπία. Το πόσο 

γρήγορα επιτυγχάνεται ισορροπία διαφέρει από αγορά σε αγορά, ανάλογα με το πόσο 

γρήγορα προσαρμόζονται οι τιμές. Ο ισχυρισμός ότι η τιμή κάθε αγαθού 

προσαρμόζεται μέχρις ότου αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και 

της ζήτησης αυτού του αγαθού ονομάζεται νόμος της προσφοράς και της ζήτησης . 

 

3.3.1 Μεταβολές στην Ζήτηση και στην Προσφορά 

 

Η ζήτηση και η προσφορά για ακίνητη περιουσία μεταβάλλεται τοπικά, χρονικά και 

κατά τομέα χρήσης ακινήτων, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Αν ένας από τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση αλλάξει, τότε η μεταβολή της ζήτησης 

απεικονίζεται από την αντίστοιχη μετακίνηση της καμπύλης D. Κάθε αλλαγή στη 

ζήτηση προκαλεί μεταβολές στην ισορροπία τιμής και ποσότητας. Ομοίως, κάθε 

αλλαγή στην προσφορά προκαλεί μεταβολές στο σημείο ισορροπίας. Ο ανταγωνισμός 

της αγοράς μεταβάλλει στην πραγματικότητα τους παράγοντες ζήτησης και 

προσφοράς, μετατοπίζει τις αντίστοιχες καμπύλες και έχουμε επαναπροσδιορισμό 

κάθε φορά του σημείου ισορροπίας και μετατόπιση του από την αρχική του θέση. 

(Ζεντέλης , 2001) 

 Κατά την ανάλυση των μεταβολών στους παράγοντες της ζήτησης και 

προσφοράς θα πρέπει να προσδιορίζεται ξεκάθαρα ο βραχυχρόνιος ή μακροχρόνιος 

χαρακτήρας αυτών. Δηλαδή, ο αντίκτυπος των μεταβολών στις τιμές βραχυχρόνια 

μπορεί να είναι διαφορετικός απ’ ότι μακροχρόνια. Αυτό συμβαίνει λόγω του 

σταθερού αποθέματος ακινήτων στην αγορά βραχυχρόνια λόγω της κατασκευαστικής 

υστέρησης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Από την άλλη, μακροχρόνια, υπάρχει 

χρόνος αντίδρασης και προσαρμογής της αγοράς ακινήτων σε μεταβολές με 

μεγαλύτερη χρονική επιρροή, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να αυξήσουν ή να 

μειώσουν την προσφορά ακινήτων. 

Σύμφωνα με τον Ζεντέλη  (2001) κατά την πραγματοποίηση της αγοράς ενός 

ακινήτου, υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την προσφορά 
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ακινήτων. Οι περισσότερες μεταβιβάσεις ξεκινούν με την απόφαση του ιδιοκτήτη να 

πωλήσει την ιδιοκτησία του πριν βρεθεί ο πιθανός αγοραστής. Το επόμενο βήμα 

συχνά είναι η συνάντηση με έναν μεσίτη ο οποίος βοηθά για την εξεύρεση του άλλου 

μέρους. Ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις και οι λεπτομέρειες που προσδιορίζουν 

τους όρους του συμβολαίου πώλησης, το οποίο είναι το κύριο σημείο στις 

μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας. Η ζήτηση και η προσφορά λειτουργούν ως η 

τελευταία σειρά των ενεργειών των συμβαλλομένων πριν την οριστική συμφωνία και 

την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης. Οι Όροι του Συμβολαίου, η Παρουσία 

Μεσίτη και το Κόστος Μεταβίβασης κατά την πραγματοποίηση μιας αγοραπωλησίας 

μπορούν να επηρεάσουν τελικά την προσφορά και συνεπώς την πραγματική τιμή 

μεταβίβασης
5
. 

Η Επίδραση των όρων του Συμβολαίου. Οι όροι του συμβολαίου είναι συχνά 

καθοριστικοί. Μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς που μειώνουν το ρίσκο, την 

αβεβαιότητα και το κόστος της μεταβίβασης (επαρκή συμβόλαια). Στην αντίθετη 

περίπτωση, δηλαδή όταν οι συμβαλλόμενοι συμπεριλαμβάνουν όρους που μειώνουν 

την τιμή (ανεπαρκή συμβόλαια) έχουν σαν αποτέλεσμα μια παράλληλη προς τα κάτω 

μετατόπιση του κόστους του ακινήτου, σε όλα τα σημεία κατά μήκος της καμπύλης 

προσφοράς και την διαφοροποίηση της αρχικής τιμής ισορροπίας σε νέα χαμηλότερα 

επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι τα μη επαρκή συμβόλαια έχουν μεγαλύτερο ρίσκο και 

περισσότερα έξοδα μελλοντικά, ωστόσο τελικά αυξάνουν την προσφερόμενη 

ποσότητα ακινήτων από πλευράς παραγωγών και μειώνουν την τιμή. 

Η Επίδραση από την Παρουσία Μεσίτη. Συχνά σε μία αγοραπωλησία ακινήτου 

μεσολαβεί ο μεσίτης ο οποίος έχει την ικανότητα καλύτερης προσέγγισης της 

αγοραίας τιμής και πληρώνεται για τις υπηρεσίες του από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η 

ύπαρξη μεσιτείας μετατοπίζει προς τα πάνω την καμπύλη προσφοράς κατά C και το 

ζητούμενο είναι αν ο πωλητής πληρώνει τα έξοδα της μεσιτείας που του αντιστοιχούν 

ή αν αυξάνει την τιμή του ακινήτου για να τα καλύψει. Η κατανομή της προμήθειας C 

στον αγοραστή και πωλητή εξαρτάται από την ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς 

κάθε φορά. 

Επίδραση στον αγοραστή = 
 

  |  |   
 

Επίδραση στον πωλητή = 1- 
 

  |  | Ε 
 

                                                 
5
Αναλυτικότερα ,βλέπε Ζεντέλης Π, Real Estate. Αξία. Εκτιμήσεις. Ανάπτυξη. Επενδύσεις. Διαχείριση, 

Παπασωτηρίου, 2001 σελ. 56-60. 
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Γίνεται φανερό ότι στην περίπτωση που η καμπύλη προσφοράς είναι πολύ ελαστική 

το φορτίο της προμήθειας πληρώνεται από τον αγοραστή, ενώ αν η καμπύλη ζήτησης 

είναι πολύ ελαστική το φορτίο το επωμίζεται ο πωλητής. Κάθε άλλη περίπτωση 

χρήζει περαιτέρω ανάλυση. 

Η Επίδραση του Κόστους Μεταβίβασης. Ως κόστος μεταβίβασης θεωρείται το 

σύνολο των αναγκαίων εξόδων για την υλοποίηση της συμφωνίας και η ύπαρξη τους 

μπορεί να επηρεάσει την καμπύλη ζήτησης και προσφοράς ακινήτων αναλόγως. Η 

ύπαρξη του κόστους μεταβίβασης ελαττώνει την προσφορά ακινήτων αναγκάζοντας 

τις τιμές σε αύξηση και μείωση της προσφερόμενης ποσότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 

 

Η διαδικασία αποτίμησης χαρακτηρίζεται γενικά ως υβριδική καθώς βρίσκεται 

ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη. Ένας εκτιμητής καλείται να εκφράσει γνώμη 

για την αξία ακινήτων διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, για πολλά και διαφορετικά 

είδη ακίνητης περιουσίας και για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Δεδομένης της 

πλειάδας των καταστάσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο εκτιμητής, μία 

προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αξίας για μία περίπτωση, μπορεί να είναι 

ακατάλληλη για μία άλλη περίπτωση. Γίνεται εμφανές λοιπόν  ότι η διαδικασία 

εκτίμησης είναι απαραίτητο να στηρίζεται σε συγκεκριμένες βάσεις και έννοιες ώστε 

να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η σχετική ακρίβεια των εκτιμητικών 

εκθέσεων σε διεθνές επίπεδο. Οποιοσδήποτε και αν είναι ο σκοπός της εκτίμησης, 

θεμελιώδες κριτήριο αποτελεί ο ορισμός και η εξήγηση της Αγοραίας Αξίας (Market 

Value)  η οποία εμπεριέχει την έννοια της Βέλτιστης Χρήσης (Highest and Best Use) 

ενός ακινήτου. Το Διεθνές Συμβούλιο Εκτιμητικών Προτύπων (International 

Valuation Standards Council) αποτελεί τον οργανισμό που στο πλαίσιο της ανάγκης  

για θέσπιση και χρήση συγκεκριμένων βάσεων εκτίμησης και εννοιών, για 

τυποποίηση των διαδικασιών εκτίμησης, για την σύγκλιση των εκτιμήσεων με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, για την διαφάνεια και για την κοινή εναρμόνιση 

εκτιμήσεων διαφόρων μορφών περιουσιακών στοιχείων συντάσσει και εκδίδει τα 

Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards) τα οποία έχουν 

παγκόσμια αποδοχή. Σε παρόμοια βάση, γίνονται αποδεκτά τα Ευρωπαϊκά 

Εκτιμητικά Πρότυπα και τα επαγγελματικά πρότυπα του RICS. 

 

4.1 Η Βέλτιστη Χρήση (Highest and Best Use) 

 

Η ανάλυση των σχετικών δεδομένων για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας κατά την 

διαδικασία της αποτίμησης απαιτεί δύο σημαντικά βήματα πριν την εφαρμογή των 

κατάλληλων μεθόδων. Η διαδικασία ξεκινάει με την ανάλυση της αγοράς όπου από 



 

30 

 

το μακροοικονομικό επίπεδο περιορίζεται σε δεδομένα που αφορούν αποκλειστικά το 

ακίνητο. Η ανάλυση της βέλτιστης χρήσης στηρίζεται στην ανάλυση της αγοράς ώστε 

να προσδιοριστεί επακριβώς για το ακίνητο η πιο κερδοφόρα και ανταγωνιστική 

χρήση αυτού και βρίσκεται στην καρδιά των εκτιμήσεων για την εύρεση της 

αγοραίας αξίας. Οι βασικές συνιστώσες του όρου περιλαμβάνονται στον ακόλουθο 

ορισμό : 

«Η λογικά πιθανότερη χρήση της ιδιοκτησίας που έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη 

τιμή » 

Για να είναι λογικά πιθανή η χρήση πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις : 

-   Πρέπει να είναι φυσικά δυνατή. (physically possible)  

-   Πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο. (legally permissible)  

-   Πρέπει να είναι οικονομικά εφικτή. (financially feasible)  

Οι χρήσεις που πληρούν αυτά τα κριτήρια είναι οικονομικά παραγωγικές και η 

λογική χρήση που συνεπάγεται την μεγαλύτερη αξία είναι και η βέλτιστη. Μία χρήση 

που είναι φυσικά δυνατή ή πιθανή σημαίνει ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

περιουσιακού στοιχείου (σχήμα, μέγεθος και ποιότητα χώρου, κλίση εδάφους) δεν 

υπόκεινται σε περιορισμούς που θα δημιουργούσαν πρόβλημα στην πλήρη 

εκμετάλλευση του (The Appraisal of Real Estate, 2013). Χρήση σύμφωνη με τον νόμο 

ή νομικά επιτρεπτή, δηλαδή ισχύει εντός υφιστάμενων χωροθετήσεων ή 

αδειοδοτήσεων και έτσι δεν λαμβάνει υπόψη την αναμενόμενη ή μελλοντική αξία 

που η αγορά μπορεί να καταβάλει για την πιθανότητα νέων αδειών. Αν και η 

περισσότερη συζήτηση αφορά την επιτρεπόμενη σήμερα ανάπτυξη και χωροταξία, ο 

ίδιος νομικός περιορισμός ισχύει και όταν το περιουσιακό στοιχείο μισθώνεται, αλλά 

η αγορά μπορεί να αντιληφθεί ότι πιθανές μελλοντικές επαναμισθώσεις ή νέες 

χρήσεις προσφέρουν δυνητική αναμενόμενη αξία η οποία αποκλείεται από τους 

περιορισμούς της παραδοχής της βέλτιστης χρήσης  (EVS 1, par. 5.4.9, 2012).  

Τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards) ορίζουν 

την βέλτιστη χρήση ως την χρήση του περιουσιακού στοιχείου  που μεγιστοποιεί την 

παραγωγικότητα του με τρόπο πιθανό, νομικά επιτρεπτό και οικονομικά εφικτό. Η 

βέλτιστη χρήση μπορεί να αφορά την συνέχιση υπάρχουσας χρήσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή και την διαφορετική χρήση αυτού. Αυτό καθορίζεται από 

την χρήση που ένας συμμετέχων στην αγορά θα είχε στο μυαλό του για το 

περιουσιακό στοιχείο κατά την διαμόρφωση της τιμής που θα ήταν διατεθειμένος να 

προσφέρει. (IVS Framework, par. 33, 2011)  
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Τα Ενιαία Εκτιμητικά Πρότυπα για Ομοσπονδιακά Αποκτήματα Γης 

(Uniform Appraisal Standards for Federal Land Acquisitions) προσδιορίζουν την 

βέλτιστη χρήση ως την υψηλότερη και πιο κερδοφόρα χρήση για την οποία είναι 

προσαρμόσιμη η ιδιοκτησία και αναγκαία ή είναι πιθανόν να απαιτείται στο εγγύς 

μέλλον. (ASFLA, section B-3) 

 Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που προσδιορίζουν την βέλτιστη 

χρήση είναι ο χρόνος. Τα μελλοντικά έσοδα από διάφορες εναλλακτικές χρήσεις 

προσδιορίζονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή είναι χαρακτηριστικό ότι 

οι επιθυμητές χρήσεις αλλάζουν με τον χρόνο. Όταν ο χρόνος που προσδιορίζει την 

βέλτιστη χρήση ανάγεται στο μέλλον, λανθασμένη εκτίμηση του χρόνου που μπορεί 

να υλοποιηθεί η βέλτιστη χρήση, οδηγεί σε αποτυχία και μείωση της αξίας. Κατά την 

ανάλυση της βέλτιστης χρήσης θα πρέπει να εξετασθεί η απόδοση με τα υπάρχοντα 

δεδομένα αλλά και να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατήσουν στην αγορά 

μετά από ένα χρονικό διάστημα που εξαρτάται κυρίως από το είδος της χρήσης 

(Ζεντέλης Π, 2001) 

Οι Dotzour, Grissom, Liu (1990) παραθέτουν και αναλύουν τον λειτουργικό 

ορισμό της βέλτιστης χρήσης κατά τον οποίο η βέλτιστη χρήση αποτελεί ένα 

πρόβλημα βελτιστοποίησης με περιορισμούς όπου ο εκτιμητής επιχειρεί να 

προσδιορίσει τον βέλτιστο συνδυασμό των φυσικών, νομικών, γεωγραφικών και 

κεφαλαιακών γνωρισμάτων ενός περιουσιακού στοιχείου που μεγιστοποιούν τον 

πλούτο του ιδιοκτήτη ή του υποψήφιου ιδιοκτήτη. Ως εκ τούτου, η βέλτιστη χρήση 

μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά στο σημείο όπου τα οριακά έσοδα που 

προστίθενται με την δαπάνη μιας χρηματικής μονάδας για φυσικές και νομικές 

βελτιώσεις είναι ίσα με το οριακό κόστος αυτών και το κόστος κεφαλαίου. Ωστόσο 

τονίζουν την ανάγκη περαιτέρω έρευνας με εμπειρική υποστήριξη του μοντέλου που 

ανέπτυξαν.  

Ο εκτιμητής λοιπόν κατά την διαδικασία αποτίμησης πρέπει να αναλύει για 

κάθε ακίνητο ξεχωριστά και να κάνει υποθέσεις σχετικά με την χρήση, τον χρόνο που 

σχετίζεται με την χρήση αλλά και τους πιο πιθανούς υποψήφιους αγοραστές ή 

ενοικιαστές ώστε να καταλήξει στην βέλτιστη χρήση και να προχωρήσει με συνέπεια 

στην εύρεση της αγοραίας αξίας του. Πρέπει να εξετάζει την πιθανότητα 

εναλλακτικών ή ασύμβατων χρήσεων αλλά και των υπαρχουσών ή δυνητικών 

βελτιώσεων. Για τον λόγο αυτό οι  Lennhoff , Parli  (2004) σε άρθρο τους δίνουν 

έναν επικαιροποιημένο ορισμό της βέλτιστης χρήσης στο πλαίσιο των αναγκών του 
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επαγγελματία εκτιμητή : Η πιθανή χρήση της γης ή της βελτιωμένης ιδιοκτησίας -

ειδικά σε σχέση με τον χρήστη και το χρόνο χρήσης – που υποστηρίζεται επαρκώς 

και έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη παρούσα αξία. 

 

4.2 Αγοραία Αξία (Market Value) 

 

Ο ορισμός της αξίας αποτελεί μία προσπάθεια αποσαφήνισης των υποθέσεων που 

γίνονται κατά τον προσδιορισμό της ανταλλάξιμης τιμής ενός ακινήτου αν αυτό 

πρόκειται να πωληθεί στην ανοιχτή αγορά. Αυτές οι υποθέσεις μπορεί να 

περιλαμβάνουν τη νομική φύση του δικαιώματος επί ακινήτου αλλά και τις υποθέσεις 

που γίνονται για τον προσδιορισμό της βέλτιστης χρήσης όπως αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Η αγοραία αξία αποτελεί την σημαντικότερη έννοια της αξίας καθώς οι 

περισσότερες εκτιμήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτό  με τον εκτιμητή να 

καλείται να συμβουλέψει τον πελάτη του για την πιθανή τιμή που ένα δικαίωμα σε 

ακίνητο θα μπορούσε να πωληθεί  (Armatys et al, 2009).   

  Καθοριστικό λόγο για την χρήση της έννοιας της Αγοραίας Αξίας αποτελεί η 

ανάγκη εξασφάλισης σταθερότητας στην διαδικασία εκτίμησης καθώς είναι 

σημαντικό σε όλες τις χώρες να υπάρχει σταθερότητα στην επεξήγηση του όρου. Για 

τον λόγο αυτό η Επιτροπή των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων έχει θέσει ένα 

πλαίσιο για να παρέχει έναν κοινό ορισμό της Αγοραίας Αξίας. Σύμφωνα με τα 

πρότυπα (IVS Framework, par. 30, 2011) : 

“Η Αγοραία Αξία  είναι το αποτιμηθέν ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα 

ανταλλασσόταν κατά την ημερομηνία εκτίμησης ανάμεσα σε έναν πρόθυμο αγοραστή 

και έναν πρόθυμο πωλητή σε μία συναλλαγή με καθαρά εμπορική βάση και μετά από 

κατάλληλη έρευνα όπου κάθε πλευρά ενεργεί με γνώση, σύνεση και χωρίς πίεση.” 

Η αγοραία αξία δεν εκφράζει συγκεκριμένη τιμή, αλλά εκφράζει την πιο 

πιθανή και εύλογη τιμή του ακινήτου στα πλαίσια μιας αγοράς που οι συμμετέχοντες 

σε αυτή δρουν ανταγωνιστικά. Αν και το συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί να έχει 

διαφορετική αξία για διαφορετικά άτομα που λειτουργούν στην αγορά, η αγοραία του 

αξία είναι η αποτίμηση της τιμής στην παρούσα αγορά με βάση παραδοχές που είναι 

σκοπίμως ουδέτερες ώστε να επιτυγχάνεται μια ουδέτερη βάση αξιολόγησης τόσο για 

τους πωλητές όσο και τους αγοραστές. 

Με την εφαρμογή των μεθόδων αποτίμησης και των διαδικασιών που 

αντικατοπτρίζουν τη φύση του ακινήτου και τις ειδικές περιστάσεις κάτω από τις 
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οποίες το ζητούμενο ακίνητο θα είναι πιο πιθανό να διαπραγματευτεί στην ανοιχτή 

αγορά μπορούμε να υπολογίσουμε τελικώς την Αγοραία Αξία. 

 

4.3 Μέθοδοι Αποτίμησης 

 

Στην αγορά εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές και μέθοδοι εκτίμησης ακινήτων από 

τους επαγγελματίες εκτιμητές και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου κάθε φορά 

σχετίζεται με τον σκοπό της εκτίμησης και των χαρακτηριστικών του υποκείμενου 

ακινήτου. Κατά την αποτίμηση ενός ακινήτου, όλα τα θέματα που προκύπτουν πρέπει 

να αντιμετωπίζονται με συνέπεια και να αντανακλούν τις συνθήκες τις εκάστοτε 

αγοράς. 

 Οι περισσότερες από τις μεθόδους στηρίζονται σε κάποια μορφή σύγκρισης 

για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας. Αυτό μπορεί να συμβεί στην απλούστερη 

μορφή από μία άμεση σύγκριση κεφαλαίου (direct capital comparison) ή μπορεί ο 

εκτιμητής να συσχετίσει παρατηρήσεις που του επιτρέπουν την δημιουργία ενός 

μοντέλου παλινδρόμησης (regression model). Αυτές οι τεχνικές αποκαλούνται ως 

παραδοσιακές μέθοδοι αποτίμησης (Pagourtzi et al, 2003). 

 Από την άλλη μεριά, οι προχωρημένες μέθοδοι αποτίμησης προσπαθούν να 

αναλύσουν την αγορά με το να μιμούνται άμεσα τις σκέψεις των συμμετεχόντων σε 

αυτή με στόχο την εύρεση της αγοραίας αξίας κατά την στιγμή της συναλλαγής. 

Αυτές οι μέθοδοι περιέχουν περισσότερους και πιο σύνθετους υπολογισμούς γεγονός 

που περιορίζει την χρήση τους. 

 

4.4 Συγκριτική Μέθοδος (Market/Sales Comparison Approach) 

 

Στην συγκριτική μέθοδο, ο εκτιμητής διαμορφώνει γνώμη για την αξία του ακινήτου 

με την ανάλυση αγοραπωλησιών ή μισθώσεων ακινήτων ή ακινήτων εν αναμονή 

πώλησης τα οποία προσομοιάζουν στο υπό εκτίμηση ακίνητο. Οι συγκριτικές 

τεχνικές που εφαρμόζονται είναι θεμελιώδους σημασίας για την διαδικασία 

αποτίμησης. Οι εκτιμήσεις του αγοραίου ενοικίου, του κόστους, της αξίας γης, των 

αποσβέσεων, μπορούν να προκύψουν σε άλλες μεθόδους αποτίμησης με την χρήση 

τεχνικών σύγκρισης. Όμοια, κατά την εφαρμογή της συγκριτικής μεθόδου, οι 

εκτιμητές αναλύουν συμπεράσματα που προκύπτουν από άλλες προσεγγίσεις ώστε να 
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προσδιορίσουν τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στις τιμές πώλησης  ομοειδών 

ακινήτων.  

 Η συγκριτική ανάλυση ακινήτων και συναλλαγών, εστιάζει στις ομοιότητες 

και διαφορές που επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την αγοραία αξία, δηλαδή 

στα συγκριτικά στοιχεία (elements of comparison), τα οποία μπορεί να 

περιλαμβάνουν μεταβολές στα δικαιώματα ιδιοκτησίας, στους όρους 

χρηματοδότησης, στις συνθήκες της αγοράς αλλά και στα φυσικά χαρακτηριστικά 

του ακινήτου ή της χρήσης αυτού μεταξύ άλλων. Ο εκτιμητής εξετάζει τα στοιχεία 

της αγοράς με ανάλυση κατά ζεύγη, ανάλυση τάσης, στατιστική ανάλυση και άλλες 

τεχνικές για να προσδιορίσει ποια συγκριτικά στοιχεία τελικά μέσα στα συνολικά 

δεδομένα πωλήσεων ευθύνονται για τις διαφορές στην αγοραία αξία (The Appraisal 

of Real Estate,  2013). 

 Η συγκριτική μέθοδος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διαθεσιμότητα, 

την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των δεδομένων της συναλλαγής. 

Οι πηγές πληροφόρησης μπορεί να περιλαμβάνουν κρατικά αρχεία, πωλητές 

δεδομένων και τοπικά δίκτυα εκτιμητών (Castle and Gilbert, 1998) (Pagourtzi et al, 

2003). 

Η συγκριτική ανάλυση των πωλήσεων μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία 

τεσσάρων βημάτων : 

1. Για το υποκείμενο ακίνητο, βρίσκουμε τις πιο σχετικές πωλήσεις. 

2. Προσαρμόζουμε τις τιμές πώλησης των συγκριτικών ακινήτων, ώστε να 

ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά του υποκείμενου. 

3. Χρησιμοποιούμε τις διάφορες εκτιμήσεις μετά τις προσαρμογές για να 

καταλήξουμε στην αγοραία αξία. 

4. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα οργανωμένα κατά τρόπο κατάλληλο για 

αναφορά και κατανόηση από τρίτους. 

Η διαδικασία εύρεσης συγκριτικών στοιχείων χρησιμοποιεί την έννοια της 

«απόστασης
6
 (Distance)» προκειμένου  να θεσπίσει ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ των 

υπό εξέταση στοιχείων. Υπολογίζεται με την στάθμιση των διαφορών στα 

χαρακτηριστικά  ανάμεσα στο υποκείμενο και συγκριτικό ακίνητο. Η απόσταση D 

υπολογίζεται ως εξής (McCluskey et al., 1997) : 

                                                 
6
 Η απόσταση D συχνά καλείται και απόσταση Mahalanobis και παρέχει ένα σχετικό μέτρο της 

απόστασης ενός σημείου δεδομένων από ένα κοινό σημείο. Διαφέρει από την Ευκλείδεια απόσταση 
καθώς  λαμβάνει υπόψη τις συσχετίσεις του συνόλου των στοιχείων και είναι σε σταθερή κλίμακα. 
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όπου, 

λ      = Ο εκθέτης Minkowski
7
. 

Ai    = Το βάρος που σχετίζεται με την i συνεχή μεταβλητή. 

Xi    = Η τιμή της μεταβλητής i του συγκριτικού ακινήτου. 

Xsi   = Η τιμή της μεταβλητής i του υποκείμενου ακινήτου. 

Σi     = Το άθροισμα των όρων των i μεταβλητών. 

Αj     = Το βάρος που σχετίζεται με την j κατηγορική μεταβλητή. 

Xj     = Η τιμή της μεταβλητής j του συγκριτικού ακινήτου. 

Xsj    = Η τιμή της μεταβλητής j του υποκείμενου ακινήτου. 

Σj      = Το άθροισμα των όρων των j μεταβλητών. 

δ(a,b) = Αντίστροφη συνάρτηση (0 αν a=b, 1 αν a b ) 

 

Συνήθως λ=2, που σημαίνει ότι η απόσταση παίρνει την μορφή τετραγωνικής ρίζας. 

Για κάθε συγκριτικό ακίνητο η τιμή πώλησης του προσαρμόζεται στο υποκείμενο 

ακίνητο με τον ακόλουθο τρόπο : 

 

Adjusted sales price = sales price – (comparable MRA – subject MRA) . 

 

Δεδομένων των διαφόρων συγκριτικών τιμών ακινήτων, λαμβάνονται διάφορες 

προσαρμοσμένες τιμές πώλησης οι οποίες σταθμίζονται ως εξής : 

                  ∑
  

 
    

 

   

  

 

όπου η στάθμιση για το συγκριτικό προκύπτει από: 

 

   
 

 
 
         [   

|        |
   ] 

  

                                                 
7
 Ο εκθέτης Minkowski σχετίζεται με την γενικευμένη θεώρηση της χωρικής  απόστασης. 
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  ∑   

 

   

 

όπου, 

ASPi = Προσαρμοσμένη τιμή πώλησης του συγκριτικού ακινήτου i.  

   SPi = Τιμή πώλησης του συγκριτικού i. 

    Di = Απόσταση για το συγκριτικό i. 

     D = Η μέγιστη τιμή Di,  Dmax. 

Έτσι, οι σταθμισμένες εκτιμηθείσες  αξίες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα ακίνητα 

που προσομοιάζουν περισσότερο στο υποκείμενο ακίνητο και έχουν τις μικρότερες 

προσαρμογές στην τιμή πώλησης. Κατά τον υπολογισμό της απόστασης οι 

μεταβλητές κατανέμονται ανάλογα με το βάρος τους και επιλέγονται τα συγκριτικά 

στοιχεία με την μικρότερη απόσταση (McCluskey and Borst, 1997). Η στάθμιση 

χρησιμοποιείται για να εξισορροπήσει την επίδραση των μεταβλητών σε σχέση με το 

μέγεθος της ίδιας της μεταβλητής έτσι ώστε μία μεταβλητή με μεγαλύτερο 

αριθμητικό μέγεθος να έχει μικρότερο βάρος (Pagourtzi et al, 2003). 

 Το αποτέλεσμα της επιλογής των συγκριτικών ακινήτων είναι να 

προσδιοριστεί μία σειρά από τα πλησιέστερα αυτά ακίνητα των οποίων η τιμή έχει 

προσαρμοστεί ώστε να αντανακλάει ποια θα ήταν η τιμή τους στην περίπτωση που 

καθένα από αυτά είχε τα φυσικά χαρακτηριστικά του υπό εκτίμηση ακινήτου. Η 

τελική τιμή εκτιμάται με την χρήση των προσαρμοσμένων τιμών των συγκριτικών 

ακινήτων. 

 

4.5  Εισοδηματική Μέθοδος ή Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης της 

Προσόδου (Income Capitalization Approach) 

 

Τα ακίνητα που παράγουν εισόδημα συνήθως αγοράζονται ως επένδυση και από την 

οπτική γωνία του επενδυτή η δυνατότητα παραγωγής κερδών από το εκάστοτε 

ακίνητο αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα που καθορίζει την τιμή του. Μία βασική 

προϋπόθεση των επενδύσεων υποστηρίζει ότι όσο υψηλότερα τα κέρδη, τόσο 

μεγαλύτερη και η τιμή, εφόσον το ύψος του κινδύνου παραμένει σταθερό. Κάποιος 

που αγοράζει ένα επενδυτικό ακίνητο το κάνει θυσιάζοντας χρηματικές μονάδες στο 

παρόν και αναμένει χρηματικά οφέλη στο μέλλον. Η εισοδηματική μέθοδος 

περιλαμβάνει τις επιμέρους μεθόδους, τεχνικές και μαθηματικές διαδικασίες που ένας 
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εκτιμητής χρησιμοποιεί προκειμένου να αναλύσει την ικανότητα ενός ακινήτου να 

αποφέρει οφέλη και να τα μετατρέψει σε μία ένδειξη παρούσας αξίας και χρήσης. 

 Η εισοδηματική προσέγγιση περιλαμβάνει δύο βασικές μεθόδους, την Άμεση 

Κεφαλαιοποίηση (Direct Capitalization) η οποία χρησιμοποιεί το ετήσιο καθαρό 

εισόδημα για να καταλήξει σε μία τιμή και την Προεξόφληση Ταμειακών Ροών 

(Discounted Cash Flow) όπου μία σειρά μελλοντικών εισοδημάτων και μία 

ενδεχόμενη υπολειμματική αξία του ακινήτου διαμορφώνουν την τιμή του. Πριν από 

την εφαρμογή των μεθόδων κεφαλαιοποίησης ο εκτιμητής πρέπει να υπολογίσει με 

ακρίβεια το Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα (Net Operating Income) από το 

ακαθάριστο (Gross Income) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα (The Appraisal of 

Real Estate, 2013) : 

1. Ερευνά όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τα έσοδα και τα έξοδα του 

υποκείμενου ακινήτου αλλά και συγκριτικών. 

2. Υπολογίζει το ακαθάριστο εισόδημα του ακινήτου από μισθώματα αλλά και κάθε 

άλλο πιθανό έσοδο. 

3. Υπολογίζει ζημίες και τον κενό χώρο του ακινήτου. 

4. Συνυπολογίζει τον κενό χώρο και τις ζημίες ώστε να φτάσει στο πραγματικό 

ακαθάριστο εισόδημα. 

5. Υπολογίζει τα συνολικά λειτουργικά έξοδα με την προσθήκη των σταθερών, 

μεταβλητών εξόδων αλλά και αντικαταστάσεων όταν κρίνεται απαραίτητο για την 

συντήρηση του υποκείμενου ακινήτου. 

6. Αφαιρεί τα εκτιμηθέντα συνολικά λειτουργικά έξοδα από το ακαθάριστο εισόδημα 

ώστε να καταλήξει στο καθαρό λειτουργικό εισόδημα. 

7. Εφαρμόζει μία από τις δύο τεχνικές της εισοδηματικής προσέγγισης για να 

εκτιμήσει την αγοραία αξία του ακινήτου. 

 

4.5.1 Άμεση Κεφαλαιοποίηση (Direct Capitalization) 

 

Η Άμεση Κεφαλαιοποίηση χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εισοδηματικής 

προσέγγισης για να μετατρέψει μία ετήσια χρηματική ροή σε αξία. Αυτή η μετατροπή 

επιτυγχάνεται σε ένα βήμα διαιρώντας τα Καθαρά Λειτουργικά Έσοδα (ΝΟΙ) με το 

κατάλληλο Επιτόκιο Κεφαλαιοποίησης (CR). Υπολογίζεται δηλαδή ως εξής : 
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Η άμεση κεφαλαιοποίηση αποτελεί μία μέθοδο που χρησιμοποιείται ευρέως όταν το 

ακίνητο που θα εκτιμηθεί λειτουργεί σε ένα πλαίσιο σταθεροποιημένης βάσης. 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει επαρκής παροχή πληροφοριών για 

πωλήσεις συγκριτικών ακινήτων με παρόμοια επίπεδα κινδύνου, εισροών, δαπανών, 

φυσικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών, μελλοντικών προσδοκιών, όπου από τις 

πληροφορίες αυτές εξάγονται οι κατάλληλοι συντελεστές κεφαλαιοποίησης, αλλά και 

σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού των συντελεστών 

κεφαλαιοποίησης. 

 Από τον τύπο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου μπορούμε να 

καταλάβουμε πόσο σημαντικό ρόλο έχει η χρήση ενός σωστού επιτοκίου 

κεφαλαιοποίησης κατά την εκτίμηση. Δεδομένου του καθαρού λειτουργικού 

εισοδήματος (συνήθως υπολογίζεται σε ετήσια βάση) και λόγω της αναλογικά 

αντίστροφης σχέσης που συνδέει την αξία με τον συντελεστή, γίνεται φανερό ότι 

μικρή αστοχία στον κατάλληλο συντελεστή, οδηγεί σε μεγάλη αστοχία στην 

εκτιμώμενη αξία. 

 

Το Επιτόκιο Κεφαλαιοποίησης (Capitalization Rate) 

 

 Σύμφωνα με το The Appraisal of Real Estate, (2013) για τον υπολογισμό του 

κατάλληλου επιτοκίου κεφαλαιοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες 

τεχνικές, και η επιλογή τους εξαρτάται από την ποσότητα και την ποιότητα των 

διαθέσιμων δεδομένων. Όταν τα δεδομένα της αγοράς το επιτρέπουν, μπορούν να 

εφαρμοστούν οι παρακάτω τεχνικές : 

1. Εξαγωγή του CR από συγκριτικές πωλήσεις. 

2. Εξαγωγή του CR από τα συστατικά μέρη της επένδυσης (Ενυπόθηκο Δάνειο 

και Ιδια Κεφάλαια) 

3. Εξαγωγή του CR από τα συστατικά μέρη του ακινήτου (Συνεισφορά 

Γης/Οικοπέδου και Κτιριακών Εγκαταστάσεων) 

4. Εξαγωγή του CR με την μέθοδο κάλυψης του χρέους (Debt Coverage 

Method) 
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 Η πρώτη τεχνική είναι κατάλληλη όταν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για 

τα ομοειδή και ανταγωνιστικά συγκριτικά ακίνητα. Ο εκτιμητής πρέπει να είναι 

σίγουρος ότι υπάρχει ομοιογένεια ως προς τον τρόπο υπολογισμού του NOI των 

συγκριτικών ακινήτων αλλά και να εξακριβώσει  τις συνθήκες της αγοράς, την αξία, 

τα συνολικά έσοδα, έξοδα και τους όρους της συναλλαγής την στιγμή της 

αγοραπωλησίας. Έπειτα μπορεί να υπολογίσει το CR για κάθε συγκριτικό ακίνητο 

(NOI/Value). Ο εκτιμητής τέλος με βάση την κρίση του για τις ομοιότητες και 

διαφορές των συγκριτικών ακινήτων με το υποκείμενο, σταθμίζει τα CR ώστε να 

καταλήξει στο πιο κατάλληλο για την εκτίμηση του. Όμοια και σε συνδυασμό με τις 

υπόλοιπες τεχνικές μπορεί επίσης να υπολογισθεί το CR. 

 Στην δεύτερη μέθοδο, όπως συνοψίζει ο Lennhoff (2011) και στην βάση της 

θεώρησης ότι η αγορά ενός ακινήτου συνήθως πραγματοποιείται από έναν επενδυτή 

με χρήση Ιδίων Κεφαλαίων αλλά και Ενυπόθηκο Δανεισμό
8
 (Mortgage Loan), το 

κατάλληλο επιτόκιο κεφαλαιοποίησης υπολογίζεται ως εξής : 

 

              

 

όπου, 

M : Η αναλογία του ενυπόθηκου δανείου και της αξίας του ακινήτου που έχει 

δεσμευθεί ως εγγύηση (Loan to Value Ratio). 

Rm : Ο λόγος της ετήσιας εξυπηρέτησης του χρέους προς το συνολικό ποσό του 

δανείου (Mortgage Capitalization Rate). 

E : Το ποσοστό της επένδυσης που είναι απαλλαγμένο από χρέος (Equity Ratio) 

Re : Ο λόγος της ετήσιας προ φόρων ταμειακής ροής, προς τα ίδια κεφάλαια που 

επενδύθηκαν (Equity Capitalization Rate) 

 Η τρίτη τεχνική λαμβάνει υπόψη της την συνεισφορά των φυσικών 

χαρακτηριστικών του ακινήτου, δηλαδή του οικοπέδου και του κτιρίου για να 

υπολογιστεί το CR. Όπως και στην προηγούμενη τεχνική, έτσι και εδώ υπολογίζονται 

και σταθμίζονται τα επιμέρους επιτόκια που προκύπτουν από την συνεισφορά στο 

συνολική αξία με τον εξής τρόπο : 

 

             

                                                 
8
 Η τεχνική αυτή καθώς και η επόμενη στηρίζονται ουσιαστικά στον τρόπο υπολογισμού του 

Weighted Average Capital Cost. 
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όπου, 

L :  Η αξία του οικοπέδου ως ποσοστό της συνολικής αξίας του ακινήτου (Land 

Value). 

Rl :   Ο λόγος εισοδήματος του οικοπέδου προς την συνολική αξία του ακινήτου  

(Land Capitalization Rate). 

B : Η αξία του κτιρίου ως ποσοστό της συνολικής αξίας του ακινήτου(Building 

Value). 

Rb: Ο λόγος εισοδήματος του κτιρίου προς την συνολική αξία του ακινήτου  

(Building Capitalization Rate). 

 Με την Debt Coverage Method, η οποία έγινε διάσημη από τον Gettel, 

μπορούμε να υπολογίσουμε το συνολικό επιτόκιο κεφαλαιοποίησης 

πολλαπλασιάζοντας τον δείκτη δανείου (Μ) με τον δείκτη κάλυψης του χρέους 

(DCR) και με την σταθερά εξυπηρέτησης του χρέους (Rm) (Boykin, Hoesli, 1990). 

Το περιεχόμενο των δεικτών M, Rm  έχει αναφερθεί παραπάνω οπότε και έχουμε : 

 

            

όπου, 

DCR : Ο λόγος του NOI προς την ετήσια εξυπηρέτηση χρέους. 

Συνήθως η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται δοκιμαστικά ή σαν έλεγχος ορθότητας για 

επιτόκια κεφαλαιοποίησης που έχουν υπολογισθεί με την χρήση άλλων μεθόδων. 

 

4.5.2 Προεξόφληση Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow) 

 

Με την μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), μία σειρά από αναμενόμενες 

μελλοντικές εισροές και με την εφαρμογή του κατάλληλου επιτοκίου καθορίζουν την 

παρούσα αξία του ακινήτου. Η μέθοδος στηρίζεται στην συλλογή και εκτίμηση 

στοιχείων που αφορούν την περίοδο διακράτησης του ακινήτου, το ύψος των 

καθαρών ταμειακών ροών για την συγκεκριμένη περίοδο, την υπολειμματική αξία 

του ακινήτου στο τέλος της περιόδου και του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης 

το οποίο θα πρέπει να αντανακλά το επίπεδο του αντιληπτού κινδύνου. 

 Οι ταμειακές ροές πρέπει να ετοιμαστούν προσεκτικά και να εμπεριέχουν 

όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα και έξοδα του ακινήτου και να 
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αντανακλούν όταν είναι απαραίτητο την αύξηση ή μείωση των ενοικίων, τα 

αποτελέσματα του εξωτερικού δανεισμού, την φορολογία και οποιαδήποτε πρόβλεψη 

για έκτακτα κόστη (αναλυτικά παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω οι 

απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία των ταμειακών ροών). 

 Οι ταμειακές ροές μπορούν να καλύψουν οποιονδήποτε χρονικό ορίζοντα 

αλλά συνήθως αφορούν περιόδους 5, 10, 15 ετών. Ωστόσο, όσο μικρότερη είναι η 

περίοδος διακράτησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση της αξίας του ακινήτου 

στο τέλος της περιόδου, στον προσδιορισμό της παρούσας αξίας. 

 Η αξία του ακινήτου με την μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών, 

εκφράζεται μαθηματικά ως εξής : 

 

       ∑
   

      

 

   

 
   

      
 

όπου, 

NCF  : Οι αναμενόμενες καθαρές ταμειακές ροές (Net Cash Flow) 

NSP :Η καθαρή τιμή πώλησης της υπολειμματικής αξίας του ακινήτου μετά 

παρέλευση n περιόδων διακράτησης (Net Sale Price) 

r       : Το επιτόκιο προεξόφλησης που συνήθως ορίζεται από την αποδεκτή απόδοση 

ή το κόστος κεφαλαίου. 

n      : Οι αναμενόμενοι περίοδοι ιδιοκτησίας. 

 Σύμφωνα με το RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) οι 

πληροφορίες που απαιτούνται για την προετοιμασία των ταμειακών ροών 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα. 

 

                               Πίνακας 4.1    Information needed for preparation of DCF9 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Ιδιοκτησία Τίτλοι Ιδιοκτησίας και απαραίτητα 
έγγραφα   

  Είδος και μορφή κυριότητας   

  Ενοίκια   

                                                 
9
 Discounted cash flow for commercial property investments, (2011), RICS guidance 

note, RICS Practice Standards UK, p : 4   
 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rics.org%2F&ei=VjPBU8yHOcqn0AXhxYGIDw&usg=AFQjCNGLtCcNj1-A2tteUarsagJGw2AUzw&bvm=bv.70810081,d.d2k
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  Νομικές υποχρεώσεις σε 
εκκρεμότητα   

Φυσικά Γνωρίσματα Εμβαδόν επιφάνειας (καθαρό και 
μικτό)  

Πιθανότητα μεταβολής 
επιφανειών και 
προδιαγραφών στο μέλλον 

  Βοηθητικοί χώροι, Θέση 
στάθμευσης 

  

  Προδιαγραφές κτιρίων   

  Βελτιώσεις ενοικιαστών   

Μισθώσεις, 
υπομισώσεις και ομάδες 
συμφερόντων 

Λεπτομέρειες μίσθωσης, 
ημερομηνίες έναρξης, λήξης, 
αναθεώρησης και ρήτρες μεταξύ 
των συμβαλλομένων 

Πιθανότητα πρόωρης λήξης 
της σύμβασης, μη 
ανανέωσης και διάρκεια 
μελλοντικών κενών στην 
μίσθωση 

Αξία ενοικίου Τρέχων ενοίκιο ή επιθυμητό 
ενοίκιο 

Μεταβολές στην μισθωτική 
αξία του ακινήτου λόγω 
θέσης, ανάπλασης κτλ 

    Μεταβολές στην 
πραγματική αξία του 
ενοικίου 

Κόστη ιδιοκτησίας και 
εκμετάλλευσης 

Κόστη διαχείρισης, έκτακτα, 
δικαστικά ή λόγω πρόωρης 
καταγγελίας της σύμβασης 

Πληθωρισμός και κόστος 
συντήρησης, ανακαινίσεις, 
βελτιώσεις στο μέλλον 

Χρηματοδότηση Λεπτομέρειες δανειακής σύμβασης 
και κόστος αθετήσεων 

Μεταβολές στα επιτόκια της 
κεντρικής τράπεζας 

Μόχλευση Επίπεδο χρέους και απόδοση των 
απασχολούμενων κεφαλαίων   

Φορολογία Φόροι στο εισόδημα από ακίνητα, 
φόροι στην κατοχή ακινήτων, 
υπεραξία και ΦΠΑ στην 
αγοραπωλησία ακινήτων 

  

 

Κατά την ανάλυση και τον προσδιορισμό των καθαρών ταμειακών ροών θα πρέπει να 

προσεχτούν ιδιαίτερα τα ακόλουθα.  

 Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα τα οποία επιλέγουν ένα ακίνητο που 

παράγει εισόδημα δεν παρέχεται φορολογική ωφέλεια από τις αποσβέσεις και την 

πληρωμή τόκων (στην περίπτωση σύναψης δανείου). Συνεπώς, ο ετήσιος φόρος 

εισοδήματος και τυχόν απώλειες κατά την διάρκεια του χρόνου αποτελούν και την 

μεγαλύτερη επιβάρυνση που θα καθορίσει την ταμειακή ροή. 

 Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, κατά τον υπολογισμό της καθαρής 

ταμειακής ροής θα πρέπει να υπολογιστεί η φορολογική ωφέλεια που προκύπτει από 

τις ετήσιες αποσβέσεις και πληρωμές τόκων. Αυτό θα γίνει με την αφαίρεση των 
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αποσβέσεων και τόκων από το φορολογητέο εισόδημα για τον σωστό υπολογισμό του 

φόρου εισοδήματος. Η καθαρή ταμειακή ροή θα προκύψει τελικά ως εξής : 

Ετήσιες Εισπράξεις Προ Φόρων 

(Ετήσια Λειτουργικά και Μη Λειτουργικά Έξοδα) 

(Ετήσιες Πληρωμές Δανείου)    

(Φόρος Εισοδήματος) 

(Φόρος Ιδιοκτησίας επί του Ακινήτου) 

Καθαρή Ταμειακή Ροή 

όπου, ο Φόρος Εισοδήματος : 

Ετήσιες Εισπράξεις Προ Φόρων 

(Ετήσια Λειτουργικά και Μη Λειτουργικά Έξοδα) 

(Αποσβέσεις) 

(Τόκοι) 

Φορολογητέο Εισόδημα   Φορολογικό Συντελεστή 

Έπειτα, οι ετήσιες ταμειακές ροές προεξοφλούνται με την χρήση του τύπου 

παραπάνω για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου. 

 Το επιτόκιο προεξόφλησης στην DCF Valuation Method όπως αναφέρθηκε 

είναι συνήθως μία αποδεκτή (ελάχιστα αποδεκτή ή οριακή) απόδοση επί της 

επένδυσης ή προσδιορίζεται από το κόστος κεφαλαίου. Είναι συνήθως ένα ποσοστό 

που αποζημιώνει τον επενδυτή κατά εύλογο τρόπο, επίσης όμως μπορεί να είναι ένα 

ποσοστό που χρησιμοποιείται σε ομοειδείς επενδυτικές επιλογές. Μια επίσημη και 

αποδεκτή προσέγγιση είναι η εφαρμογή του μοντέλου CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) (Sharpe, 1964). 

                  

 

Η εφαρμογή του CAPM προϋποθέτει την εκτίμηση του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο (  ), 

του συντελεστή βήτα (  ) και του πριμ για τον αναληφθέντα κίνδυνο που προσφέρει 

η αγορά (   ). Ο συντελεστής βήτα μπορεί να υπολογιστεί άμεσα με την εφαρμογή 

γραμμικής παλινδρόμησης ανάμεσα σε μία σειρά αποδόσεων μίας μετοχής σε σχέση 

με έναν γενικό δείκτη ή έμμεσα σε σχέση με τους συντελεστές βήτα επιχειρήσεων 

που ανήκουν στον ίδιο κλάδο. Σε κάθε περίπτωση, η εκτίμηση του βήτα απαιτεί την 

ύπαρξη μιας σειράς τιμών μετοχών. Δυστυχώς όμως, λόγω της ετερογένειας που 

διακρίνει την αγορά ακινήτων, του υψηλού κόστους συναλλαγών και της έλλειψης 
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χρονικών σειρών με τιμές ή αποδόσεις επενδυτικών ακινήτων, είναι δύσκολο να 

υπολογίσει κανείς ένα βήτα για κάποιο ακίνητο (Cardenas, 2012). 

 Οι προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό επικεντρώνονται στις 

αποδόσεις των REITs (Real Estate Investment Trusts). Τα REITs διαπραγματεύονται 

στις αγορές κεφαλαίου όπως οι κοινές μετοχές και οι τιμές τους αντανακλούν τις 

αγοραίες αξίες των ακινήτων, τις τάσεις στα μισθώματα των ακινήτων αλλά και τις 

προσδοκίες των επενδυτών σχετικά με την πορεία της αγοράς ακινήτων γενικότερα. 

Οι Breidenbach, Mueller & Schulte (2006) προτείνουν την αξιοποίηση των 

πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα REITs για την εκτίμηση του βήτα των επενδυτικών 

ακινήτων όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Cardenas (2012). 

 Η εφαρμογή του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC) είναι όμοια 

με τις τεχνικές που αναφέρθηκαν νωρίτερα για τον προσδιορισμό του κατάλληλου 

επιτοκίου κεφαλαιοποίησης και αποτελεί μία ασφαλή επιλογή για την εκτίμηση της 

αξίας ενός επενδυτικού ακινήτου. 

 Η χρήση του εσωτερικού βαθμού απόδοσης IRR στην αποτίμηση ακινήτων με 

την μέθοδο προεξόφλησης των ταμειακών ροών παραμένει από τις πιο διάσημες 

επιλογές σύμφωνα με τον Cardenas (2012). Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης δείχνει 

την απόδοση ενός επενδυτικού προγράμματος. Αποτελεί το προεξοφλητικό επιτόκιο 

το οποίο μηδενίζει την καθαρά παρούσα αξία του προγράμματος. Εάν ο εσωτερικός 

βαθμός απόδοσης είναι μεγαλύτερος ή ίσος με την απαιτούμενη απόδοση η πρόταση 

επένδυσης γίνεται αποδεκτή, σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτεται. Το κριτήριο 

αποδοχής βασίζεται στην λογική ότι εάν ένας επενδυτής αποδεχτεί ένα πρόγραμμα με 

εσωτερικό βαθμό απόδοσης που υπερβαίνει το κόστος των κεφαλαίων τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος, το 

πλεόνασμα το οποίο απομένει μετά την αποπληρωμή των κεφαλαίων αυτών το 

καρπώνεται ο επενδυτής ή οι μέτοχοι της επιχείρησης (Βασιλείου, Ηρειώτης, 2008). 

Ο εσωτερικός βαθμός μιας επένδυσης υπολογίζεται ως εξής : 

∑
   

        

 

   

   

όπου, 

    : Ετήσια ταμειακή ροή μετά από φόρους του έτους t. 

    : Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (Internal Rate of Return). 

t = 0,1,…, n 
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 Ο Cardenas (2012) προτείνει τα εξής για την σωστή χρήση του IRR στο 

πλαίσιο της εκτίμησης ακινήτων : 

- Αρχικά προεξοφλούμε τις ταμειακές ροές χαμηλού κινδύνου με το επιτόκιο 

χωρίς κίνδυνο ή εναλλακτικά με το επιτόκιο δανεισμού. Αυτό θα μας 

οδηγήσει στην παρούσα αξία των ροών χαμηλού κινδύνου. 

- Έπειτα βρίσκουμε το επιτόκιο που εξισώνει την παρούσα αξία των ροών 

υψηλού κινδύνου με την παρούσα αξία των ροών χαμηλού κινδύνου. Αυτό 

είναι το επιτόκιο που μηδενίζει την συνολική καθαρά παρούσα αξία (IRR). 

Το επιτόκιο αυτό θα πρέπει τέλος να συγκριθεί με το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης που 

παράγεται από τα συγκριτικά ακίνητα της αγοράς. Αν είναι μεγαλύτερο η επένδυση 

γίνεται αποδεκτή, ειδάλλως απορρίπτεται. 

 Γίνεται εμφανές ότι η διαδικασία εκτίμησης ενός ακινήτου με την 

εισοδηματική μέθοδο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τον υπολογισμό τόσο των 

ετήσιων ροών όσο και του κατάλληλου επιτοκίου κεφαλαιοποίησης ή προεξόφλησης. 

Ο Lennhoff (2011) τονίζει ότι οι παράγοντες που είναι άμεσα αντιληπτοί στην 

προεξόφληση ταμειακών ροών εμφανίζονται έμμεσα στην άμεση κεφαλαιοποίηση. 

Αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να αντανακλά την περίοδο 

επένδυσης, τις μεταβολές των μελλοντικών ροών, την υπολειμματική αξία του 

ακινήτου και τις προσδοκίες απόδοσης. Αν σκεφτεί κανείς  ότι ομοειδή ακίνητα 

μπορεί να έχουν διαφορετικά επενδυτικά χαρακτηριστικά, η ανάγκη για ακρίβεια στις 

εκτιμητικές εκθέσεις προϋποθέτει λεπτομερή ανάλυση των μοναδικών 

χαρακτηριστικών του ακινήτου. 

 

4.6  Η Μέθοδος της Προσαρμοσμένης Παρούσας Αξίας (Adjusted 

Present Value Method) 

 

Η μέθοδος της προσαρμοσμένης παρούσας αξίας (APVM) αναπτύχθηκε αρχικά από 

τον Myers, (1974) και υποθέτει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο έχει μία αξία κάτω από 

συνθήκες τέλειας αγοράς και ενδεχομένως μία πρόσθετη αξία που προκύπτει από τις 

ατέλειες της αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη από τις ατέλειες της αγοράς μόνο την 

χρηματοδότηση του χρέους και με την χρήση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών 

για ένα πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα η αξία του ακινήτου μπορεί να εκφραστεί ως 

εξής : 
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     ∑
    

       

 

   

  ∑
         

       

 

   

 
   

       
 

όπου, 

     : Η αξία του ακινήτου την χρονική στιγμή t = 0 

    : Η ελεύθερη ταμειακή ροή του ακινήτου την στιγμή t (για t =1 έως Τ) 

Dt    : Η αξία του χρέους την στιγμή t 

     : Η τελική ή υπολειμματική αξία την στιγμή Τ 

      : Το κόστος κεφαλαίου για ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο ακίνητο 

       : Κόστος χρέους προ φόρων 

       : Ο συντελεστής φορολογίας 

Το πλεονέκτημα της APV σε σχέση με την DCF method (με το μέσο σταθμικό 

κόστος σαν επιτόκιο προεξόφλησης) είναι ότι αντιμετωπίζει ξεχωριστά τα 

αποτελέσματα της χρηματοδότησης και με τον τρόπο αυτό επιλύεται το πρόβλημα 

της κυκλικότητας (Hoesli, Jani, Bender, 2006) 

 Η τελική αξία του  θα πρέπει να εκφράζει την αγοραία αξία του ακινήτου στο 

τέλος της περιόδου διακράτησης κάτω από φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς. Για 

τον λόγο αυτό, γίνεται μία προσαρμογή των ροών του ακινήτου για τα τρία τελευταία 

χρόνια και με την χρήση του Gordon’s growth model η Terminal value υπολογίζεται 

ως εξής : 

 

     

                    
     ̅ 

    ̅
 

όπου, 

   : Το επιτόκιο προεξόφλησης 

 ̅   : Το ποσοστό μεγέθυνσης των ελεύθερων ταμειακών ροών κατά την περίοδο 

διακράτησης του ακινήτου.  

 Στην APVM  το επιτόκιο προεξόφλησης αντιπροσωπεύει το απαιτούμενο 

ποσοστό απόδοσης για ένα ακίνητο με 100% χρηματοδότηση. Πολλές αναλύσεις 

δεδομένων έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το CAPM στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν είναι κατάλληλο για την εκτίμηση του απαιτούμενου 

προεξοφλητικού επιτοκίου. Αυτό συμβαίνει διότι, πρώτον, δεν υπάρχουν επαρκή  

ιστορικά στοιχεία στην αγορά για τις επενδύσεις σε ακίνητα, δεύτερον, ο ορισμός του 

χαρτοφυλακίου της αγοράς και του σχετικού βάρους της ακίνητης περιουσίας σε αυτό 
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είναι δύσκολος και τρίτον, οι αποδόσεις των έμμεσων επενδύσεων σε ακίνητα μπορεί 

να είναι μία φτηνή αντιπροσώπευση των αποδόσεων που απορρέουν από τις άμεσες 

επενδύσεις. Επίσης το πρόβλημα επιδεινώνεται όταν κάποιος προσπαθεί να αφαιρέσει 

την επίδραση της μόχλευσης και επιπλέον οι ιστορικές αποδόσεις μπορεί να μην είναι 

αντιπροσωπευτικές για την εκτίμηση των αναμενόμενων αποδόσεων. Έτσι, οι 

περισσότερες μέθοδοι υποθέτουν ότι ο κίνδυνος  παραμένει σταθερός με την πάροδο 

του χρόνου (Hoesli, Jani, Bender, 2006). 

 Τέλος, οι Hoesli, Jani, Bender (2006) προκρίνουν την χρήση της APVM 

έναντι της DCFM καθώς όπως αναφέρουν η τελευταία αν και διαδραματίζει κρίσιμο 

ρόλο στην αποτίμηση μειονεκτεί σε τουλάχιστον τρία σημεία. Η παραδοσιακή DCF 

ανάλυση στηρίζεται σε ντετερμινιστικές (αιτιοκρατικές) υποθέσεις κάτι το οποίο 

σημαίνει πως δεν συνυπολογίζει την αβεβαιότητα στην εκτίμηση των αναμενόμενων 

ροών με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να υποτιμάται από προβλέψεις που δεν 

υλοποιούνται ή από ροές που μπορούν να χειραγωγηθούν. Αυτή η κριτική είναι 

ιδιαίτερα σοβαρή στην αποτίμηση ακινήτων καθώς η τελική τιμή η οποία εξαρτάται 

από τις τελικές ταμειακές ροές, τον ρυθμό ανάπτυξης και το προεξοφλητικό επιτόκιο, 

είναι σε πολλές περιπτώσεις η πιο σημαντική συνιστώσα της παρούσας αξίας. Εάν 

μία από αυτές τις παραμέτρους δεν έχει υπολογιστεί με προσοχή τότε η εκτιμώμενη 

αξία του ακινήτου μπορεί να απέχει πολύ από την πραγματική αγοραία αξία. Ένα 

άλλο μειονέκτημα της DCFM είναι ότι στην περίπτωση ακινήτου που έχει 

χρηματοδοτηθεί με χρέος ο υπολογισμός του WACC απαιτεί την αξία του ακινήτου, 

όμως η αξία του ακινήτου είναι και το ζητούμενο της εκτιμητικής διαδικασίας
10

. 

Τέλος, το προεξοφλητικό επιτόκιο υποτίθεται ότι είναι σταθερό αν και έρευνες έχουν 

δείξει ότι οι τιμές και οι αποδόσεις στα χρηματοοικονομικά στοιχεία σχετίζονται 

περισσότερο με αλλαγές στο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης παρά με αλλαγές στις 

αναμενόμενες ταμειακές ροές. 

 

4.7  Μέθοδος του Κόστους ή Μέθοδος του Κόστους Αντικατάστασης 

(Cost or Replacement Cost Approach) 

 

                                                 
10

 Το πρόβλημα αυτό ωστόσο επιλύεται στην DCF σε συνδυασμό με συγκριτικές τεχνικές ομοειδών 
ακινήτων όπου αυτό είναι εφικτό. 
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Σύμφωνα με την μέθοδο του κόστους, η ζητούμενη αξία ενός ακινήτου προκύπτει αν 

στο υποθετικό συνολικό κόστος κατασκευής ενός νέου κτιρίου με τρέχουσες τιμές, 

στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το εργολαβικό και επιχειρηματικό όφελος, 

προσθέσουμε την αξία της γης και στην συνέχεια αφαιρέσουμε την κατάλληλη 

συνολική απαξίωση που υπέστη το υπάρχον προς εκτίμηση κτίριο λόγω λειτουργικής 

παλαιότητας, ζημιών, φθορών λόγω χρήσης, ανεπαρκών συντηρήσεων και άλλων 

ελλείψεων σε σχέση με το νέο θεωρητικό κτίριο (Κιόχος, 2010). 

 Η μέθοδος του κόστους αντικατάστασης αντικατοπτρίζει τον τρόπο σκέψης 

της αγοράς καθώς οι συμμετέχοντες σε αυτή συσχετίζουν την αξία και το κόστος ενός 

ακινήτου. Οι αγοραστές  τείνουν να κρίνουν την υπάρχουσα δομή ενός ακινήτου όχι 

μόνο εξετάζοντας τις τιμές και τα ενοίκια παρόμοιων κτιρίων, αλλά κυρίως 

συγκρίνοντας το κόστος κατασκευής ενός νέου κτιρίου με την βέλτιστη φυσική 

κατάσταση και λειτουργική χρησιμότητα. Επιπλέον, οι αγοραστές προσαρμόζουν τις 

τιμές που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν εκτιμώντας το κόστος για την μετατροπή    

μιας υπάρχουσας δομής στην φυσική κατάσταση και λειτουργία που αυτοί επιθυμούν 

(The Appraisal of Real Estate, 2013). 

 Για την εφαρμογή  της μεθόδου ο αρμόδιος εκτιμητής θα πρέπει να εφαρμόσει 

τα εξής στάδια : 

 Μελέτη όλων των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν το προς εκτίμηση 

ακίνητο και πραγματοποίηση αυτοψίας με την συνοδεία του ιδιοκτήτη. 

 Εκτίμηση της αξίας γης η οποία συνήθως υπολογίζεται με την συγκριτική 

μέθοδο και με την προϋπόθεση ότι το οικόπεδο είναι κενό. 

 Προσδιορισμός του συνολικού κόστους κατασκευής του νέου κτιρίου. 

 Εκτίμηση της συνολικής απαξίωσης του υπάρχοντος κτιρίου λόγω φυσικής 

φθοράς που σχετίζεται με την ηλικία, την λειτουργική χρήση και ελλείψεις σε 

σχέση με τα καινούργια κτίρια που επιτελούν τον ίδιο σκοπό. 

 Προσδιορισμός της αξίας του υπάρχοντος κτιρίου που προκύπτει αν από το 

κόστος κατασκευής του νέου παρόμοιου κτιρίου αφαιρεθεί η συνολική 

απαξίωση αυτού. 

 Υπολογισμός της υπεραξίας της γης λόγω δόμησης. 

 

Καθορισμός της αξίας του εκτιμώμενου κτίσματος 

 



 

49 

 

Η αξία του εκτιμώμενου κτιρίου προκύπτει αν από το συνολικό κόστος κατασκευής 

του νέου παρόμοιου κτιρίου αφαιρέσουμε την συνολική απαξίωση του προς εκτίμηση 

κτιρίου. Αν το ποσοστό της μέσης ετήσιας φθοράς του κτιρίου είναι λ, ο συντελεστής 

άλλων αιτιών απαξίωσης είναι κ και η ηλικία του προς εκτίμηση κτιρίου σε χρόνια 

είναι μ, τότε η αξία του εκτιμώμενου κτιρίου είναι : 

 

                                            [        ] 

 

επομένως, η αξία του προς εκτίμηση ακινήτου προκύπτει από την σχέση : 

 

                                                                      

 

Το κόστος κατασκευής 

 

Σύμφωνα με τον Καρανικόλα (2010) υπάρχουν πέντε μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

για την προσέγγιση του κόστους κατασκευής του υπάρχοντος κτιρίου. Κάθε μία από 

τις μεθόδους απαιτεί κάποια γνώση σχετικά με την κατασκευή και το κόστος των 

υλικών, παράλληλα με κάποια γνώση που αφορά την πραγματοποίηση μετρήσεων σε 

κτίρια. Κάθε εκτιμητής θα πρέπει να επιλέγει σε κάθε περίπτωση την μεθοδολογία 

εκείνη που θα αποφέρει την επιθυμητή ακρίβεια, χωρίς να τον εμπλέκει σε περιττές 

και χρονοβόρες διαδικασίες. Η επιλογή αυτή εξαρτάται από τον τύπο του υπό 

εκτίμηση κτιρίου. 

 

Η μέθοδος των σταθεροτύπων (Unit Cost) 

Η μέθοδος αυτή θα αντανακλά τη συνολική ποιότητα κατασκευής και θα αφήνει 

περιθώρια για την κάλυψη στοιχείων αποπεράτωσης, ανελκυστήρων, θέρμανσης 

κ.λ.π. Σχολεία, κινηματογράφοι ξενοδοχεία και νοσοκομεία μπορούν να εκτιμηθούν 

με την εφαρμογή μιας τιμής, η οποία θα αναφέρεται στο κόστος ανά αίθουσα, ανά 

κάθισμα και ανά κλίνη αντίστοιχα. 

 

Όγκος (Cubic Content) 

Ο υπολογισμός βασίζεται στις εξωτερικές μετρήσεις της περιμέτρου, των τοίχων και 

του ύψους. Η προσέγγιση αυτή δε χρησιμοποιείται ευρέως καθώς προτιμούνται πιο 

ενδεικτικές πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες σε επίπεδο ορόφων. 
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Το εμβαδόν επιφάνειας (Superficial Area) 

Υπολογίζεται το μικτό εμβαδόν ορόφου (ο συνολικός χώρος εντός των εσωτερικών 

όψεων των εξωτερικών τοίχων) και εφαρμόζεται μία τιμή κόστους κατασκευής ανά 

μονάδα, ενώ γίνονται επιπλέον προσθέσεις κάποιων ποσών για χώρους στάθμευσης, 

αποθηκευτικούς χώρους και άλλες κατασκευές εξωτερικά του βασικού κτιρίου. Το 

ευρύ φάσμα κόστους που συναντάται στη μέθοδο αυτή έχει σαν αποτέλεσμα η 

εφαρμογή της να απαιτεί κάποιο βαθμό εμπειρίας και ικανότητας , ανάλογα με το 

είδος του κτιρίου. Αποτελεί την επικρατέστερη μέθοδο για τον κατά προσέγγιση 

υπολογισμού του κόστους αντικατάστασης. 

 

Προσεγγιστικές ποσότητες (Approximate Quantities) 

Το κόστος της βασικής κατασκευής, των στοιχείων αποπεράτωσης, των σταθερών 

εξαρτημάτων  και του εξοπλισμού μαζί με το εργασιακό κόστος συγκεντρώνεται και 

μετατρέπεται σε κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο, στο οποίο προστίθενται κάποια 

ποσά για εξωτερικές και άλλες εργασίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική 

κοστολόγηση. 

 

Κόστος ανά στοιχείο (Elemental Cost) 

Κατά τον υπολογισμό του κόστους με βάση τα επιμέρους στοιχεία, αναγνωρίζεται και 

συγκεντρώνεται το υλικό και εργασιακό κόστος για κάθε κύριο συστατικό του 

κτιρίου, για να φτάσουν στο συνολικό κόστος κατασκευής . Απαιτεί μία ειδικότερη 

γνώση της κατασκευής, ενώ δεν αποδεικνύεται και περισσότερο ακριβής. 

 

Απαξίωση 

 

Η απαξίωση ενός ακινήτου μπορεί να είναι λειτουργική ή οικονομική. Η λειτουργική 

απαξίωση αναφέρεται στην απώλεια αξίας εξαιτίας της απώλειας χρησιμότητας. Η 

οικονομική απαξίωση σχετίζεται με εξωτερικούς παράγοντες και μπορεί να 

προκύπτει από τις τάσεις τις αγοράς, τα ανταγωνιστικά ακίνητα και τις δομές που 

περιβάλουν το ακίνητο. Οι συντελεστές απαξίωσης λ, μ που αναφέρθηκαν παραπάνω 

εφαρμόζονται και μειώνουν το υπολογιζόμενο κόστος κατασκευής. 

 

Η γη 
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Η αξία της γης υπολογίζεται κυρίως με την χρήση της συγκριτικής μεθόδου. Κάθε 

αξία η οποία είναι δυνατό να αποδοθεί στη γη αντιμετωπίζοντας την ως περιοχή προς 

ανάπτυξη, περιορίζεται και πρέπει να μετριασθεί από το γεγονός ύπαρξης ενός 

κτιρίου στο ακίνητο, το οποίο μπορεί να μη αντιπροσωπεύει την βέλτιστη χρήση 

αυτού. Έτσι, έχει αναπτυχθεί η πρακτική της αφαίρεσης από την αξία που έχει 

αποδοθεί στο ακίνητο ενός ποσού το οποίο αντανακλά την ύπαρξη ενός 

συγκεκριμένου κτιρίου σε αυτό (Καρανικόλας, 2010). 

 

4.8 Υπολειμματική Μέθοδος (Residual Method) 

 

Τα υπό εκτίμηση ακίνητα στην υπολειμματική μέθοδο είναι συνήθως οικόπεδα ή 

εκτάσεις που μπορούν να αναπτυχθούν. Η ανάπτυξη δύναται να πραγματοποιηθεί 

όπου η υπάρχουσα χρήση γης και πιθανών κτισμάτων δεν αντιστοιχεί στην βέλτιστη 

χρήση. Με την δαπάνη χρημάτων για την εκ νέου ανάπτυξη μιας έκτασης είναι 

πιθανόν να απελευθερωθεί η λανθάνουσα αξία του ακινήτου, η αγοραία αξία θα 

αυξηθεί καθώς θα αυξηθεί και η ζήτηση για την νέα χρήση που θα προκύψει 

(Pagourtzi et al, 2003). 

 Η αξία του ακινήτου ορίζεται ως η διαφορά της αξίας του ακινήτου που 

διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του και 

του μέσου κόστους εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη το κέρδος που θα αποκομούσε 

ένας επενδυτής από την αγορά ενός συγκριτικού ακινήτου (Skarzynski, 2006). 

 

                                      

 

Τα συνολικά έσοδα είναι αυτά που θα προκύψουν από την πώληση του ακινήτου 

μετά την ανάπτυξη του και το κόστος κατασκευής αφορά τα πραγματικά έξοδα που 

αναμένεται να απαιτηθούν για την διαμόρφωση του ακινήτου στην τελική μορφή που 

θα αποφέρει και την κατά το δυνατό, βέλτιστη χρήση αυτού. 

 Η προεξόφληση και η χρήση του κατάλληλου επιτοκίου έχει και εδώ πολύ 

σημαντικό ρόλο καθώς οι εργασίες για την ανάπτυξη του ακινήτου συνοδεύονται από 

μία χρονική υστέρηση. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που η ολοκλήρωση του 

ακινήτου γίνει μετά την παρέλευση πέντε χρόνων, θα πρέπει να εφαρμοστεί το 
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κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου την 

στιγμή της εκτίμησης. 

 Όπως αναφέρει ο Skarzynski, (2006), στο πλαίσιο αυτό δίνεται μία ευρύτερη έννοια 

της αξίας του ακινήτου με την χρήση της υπολειμματικής μεθόδου αφού μπορεί να 

εκτιμηθεί η γη με τα συστατικά της μέρη ως έχουν ή να προσδιοριστεί αξία 

ξεχωριστά για κάθε συστατικό μέρος του ακινήτου. Η υπολειμματική μέθοδος 

σύμφωνα με τον ίδιο καθηγητή χρησιμοποιείται συχνότερα στις εξής περιπτώσεις : 

 Για την ανάλυση αποδοτικότητας έργων σχετικά με την προβλεπόμενη 

κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του 

ακινήτου. 

 Για τον προσδιορισμό της αξίας της γης ως συστατικό στοιχείο ολόκληρου 

του ακινήτου. 

 Για τον προσδιορισμό της αξίας του κτιρίου ως συστατικό στοιχείο 

ολόκληρου του ακινήτου. 

Για τον προσδιορισμό του κόστους κατασκευής του θεωρητικού κτιρίου, μπορούμε 

να ανατρέξουμε σε διάφορες πηγές εκτίμησης του κόστους αυτού. Ο Κιόχος (2010) 

αναφέρει σαν πρώτη πηγή το κόστος δόμησης δημοσίων κτιρίων για συγκεκριμένους 

τύπους κτιρίων, όπου υπάρχουν αναλυτικά μηνιαία στοιχεία του κόστους κατασκευής 

κτιριακών έργων. Η δεύτερη πηγή περιλαμβάνει μηχανικούς, αρχιτέκτονες, 

εργολάβους  οι οποίοι τυπικά διατηρούν αρχεία δεδομένων σχετικά με το κόστος 

κατασκευής στις εξεταζόμενες περιοχές. Η τρίτη πηγή έρχεται κατευθείαν από την 

αγορά όπου εξετάζουμε κάποιο κτίριο που μόλις έχει ανεγερθεί και είναι παρόμοιο 

στη χρήση με αυτό που θέλουμε να εκτιμήσουμε. 

Πρέπει να τονιστεί ότι το κόστος κατασκευής για το προς εκτίμηση κτίριο πρέπει να 

αναφέρεται σε ημερομηνία σχετική με την ημερομηνία προσδιορισμού του κόστους 

του θεωρητικού κτιρίου και να προέρχεται από κτίριο που να έχει τις ίδιες 

προδιαγραφές ως προς τον τύπο και την ποιότητα κατασκευής με το υποθετικό κτίριο 

που μας ενδιαφέρει να εκτιμήσουμε. 

 

4.9  Η Μέθοδος της Αντιπαροχής 

 

Η μέθοδος της αντιπαροχής μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ουσιαστικά μία ειδική 

περίπτωση της υπολειμματικής μεθόδου και χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό στη 
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χώρα μας κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Αποτέλεσε ιδανική λύση στο οξύ 

στεγαστικό ζήτημα που δημιουργήθηκε στις μεγάλες πόλεις την εποχή του 1960 και 

αυτό διότι δόθηκε η δυνατότητα σε οικοπεδούχους χωρίς τα απαιτούμενα χρηματικά 

κεφάλαια να αποκτήσουν κτιριακές δομές με τον θεσμό της αντιπαροχής. Επίσης οι 

εργολάβοι, κατασκευαστές πέραν των μελλοντικών ωφελειών από την πώληση των 

ακινήτων είχαν την δυνατότητα ανοικοδόμησης με μειωμένο αρχικό κεφάλαιο λόγω 

μη καταβολής αντιτίμου για την αγορά οικοπέδου. 

 Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι οι συμβαλλόμενοι, 

ιδιοκτήτης και επενδυτής, υπό την επίδραση της λειτουργίας της αγοράς, 

ανταλλάσσουν αξίες, από την εξίσωση των οποίων προκύπτει η αξία της γης. Η 

εξίσωση των αξιών περιλαμβάνει το ποσοστό αντιπαροχής p. Η αξία που 

ανταλλάσσει ο ιδιοκτήτης αναφέρεται στο ποσοστό 1- p της αξίας του οικοπέδου του 

(Αξία :           ). Η αξία που ανταλλάσει ο επενδυτής αναφέρεται σε ποσοστό p 

της αξίας του έργου που εκφράζεται από το διατιθέμενο  κεφάλαιο που απαιτείται για 

την κατασκευή του έργου (Αξία :         
               ) (Ζεντέλης, 

2001). 

Επειδή οι ανταλλασσόμενες αξίες είναι ίσες έχουμε : 

                              = :         
                    

                                                     >     
 

   
        

όπου, 

 

p      : Το ποσοστό αντιπαροχής 

     : Η επιφάνεια του οικοπέδου 

k      : Το κόστος κατασκευής ανά μονάδα ωφέλιμης επιφάνειας 

    
  : Η ωφέλιμη συνολική επιφάνεια του έργου 

      : Ο συντελεστής δόμησης 

λ  : Ο μειωτικός συντελεστής μετασχηματισμού της συνολικής επιτρεπόμενης 

επιφάνειας σε ωφέλιμη. Ο συντελεστής λ χρησιμοποιείται για την αναγωγή από την 

συνολική στην ωφέλιμη επιφάνεια του έργου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 

ακριβή στοιχεία για την ακριβή επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων και για τις 

συνήθεις περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά με λ = 0.93. 

Το ποσοστό p της αντιπαροχής προκύπτει ως εξής : 
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O Κιόχος (2010) τονίζει ότι αν ληφθεί σαν βάση η μέση τιμή πώλησης του ακινήτου, 

το μεικτό επιχειρηματικό και εργολαβικό κέρδος, ο συντελεστής δόμησης, το 

ποσοστό αντιπαροχής και το ποσοστό καθαρών επιφανειών, τότε η αξία του 

οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο δίνεται και από την σχέση : 

 

                                                            
 

   
    

    
 

    
      

 

όπου, 

ASP : Η μέση τιμή πώλησης του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Σαν αξία αντιπαροχής τελικά παίρνουμε τον αστάθμητο αριθμητικό μέσο των τιμών 

που προκύπτουν από τις παραπάνω αξίες. 

 Λίγο διαφορετική είναι η προσέγγιση της αξίας στις περιπτώσεις κτιρίων που 

αποτελούνται από οριζόντιες ιδιοκτησίες ή από ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες 

όπως διαμερίσματα, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κ.α. Στην περίπτωση αυτή 

σύμφωνα με τον Κιόχο (2010), για την εκτίμηση της αξίας στο σύνολο ενός ακινήτου 

(γης και κτίσματος) πρέπει να υπολογισθούν τα εξής. 

- Τα συνολικά έσοδα (TR) από την πώληση του ακινήτου, θεωρημένου του κτιρίου 

ως νέου. 

- Το συνολικό κόστος κατασκευής του υπάρχοντος κτιρίου της ίδιας βέλτιστης 

χρήσης με το εκτιμώμενο θεωρούμενο ως νέου, συμπεριλαμβανομένου του 

εργολαβικού και επιχειρηματικού κέρδους. 

- Το ποσοστό αντιπαροχής. 

- Η απαξίωση όπως έχει οριστεί παραπάνω στην μέθοδο του κόστους αντικατάστασης 

[        ] . 

- Η ειδική αντιπαροχή για οριζόντιες ιδιοκτησίες 

  
                                                               

             
    
 

    

 

- Η υπεραξία {1-                               . 

- Η παρούσα αξία γης (PVL). 

όπου, 
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Απαξιωμένο Κατασκευαστικό Κόστος = TR×Απαξίωση×(1-Αντιπαροχή) 

PVL= Αντιπαροχή×TR×        

οπότε, 

η αξία του κτιρίου σαν ανεξάρτητο κτίριο προκύπτει από το άθροισμα του 

Απαξιωμένου Κατασκευαστικού Κόστους, της Υπεραξίας και της παρούσας αξίας 

της γης. 

 

4.10  Η Μέθοδος της Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης 

(Multiple Regression Method) 

 

Το γενικό μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης εκφράζεται ως εξής : 

                                                     

όπου,   ,              αντιπροσωπεύουν την  i παρατήρηση για κάθε μία από τις 

μεταβλητές   ,           αντίστοιχα,      …,     αποτελούν σταθερές αλλά 

άγνωστες παραμέτρους και    η τυχαία μεταβλητή που θεωρείται ανεξάρτητη και 

κατανέμεται κανονικά με μέσο 0 και διακύμανση   
 . 

 Για τις   ,    γίνονται οι ακόλουθες υποθέσεις για την εφαρμογή του 

υποδείγματος. 

 Οι ερμηνευτικές μεταβλητές Χ1,…,Χp-1 παίρνουν τιμές που είναι είτε 

σταθεροί αριθμοί, είτε τυχαίοι αλλά ασυσχέτιστοι με τα σφάλματα εi.  

 Τα σφάλματα εi θεωρούνται ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές (ασυσχέτιστες) 

και χαρακτηρίζονται από την κανονική κατανομή Ν(0,   
 )  

Στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση εξετάζουμε πως διαμορφώνονται οι τιμές 

της εξαρτημένης μεταβλητής Υ όταν γνωρίζουμε τις τιμές των μεταβλητών Χ που 

ονομάζονται ανεξάρτητες ή ερμηνευτικές. Η προσαρμογή στις μεταβλητές Υ,Χ με 

την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, μιας υπερεπιφάνειας της μορφής 

  ̂    ̂    ̂      ̂       ̂             

θα μας δώσει ένα υπερεπίπεδο το οποίο ονομάζεται υπερεπίπεδο παλινδρόμησης της 

Υ ως προς τις μεταβλητές Χ και προκύπτει από την διαδικασία ελαχιστοποίησης του 

∑   
  

   ,  με  ̂= Υ- ̂.  

 Στην εκτίμηση της αξίας των ακινήτων με την μέθοδο της πολλαπλής 

παλινδρόμησης ο εκτιμητής συλλέγει στοιχεία από αγοραπωλησίες συγκριτικών 

ακινήτων που θεωρεί σημαντικά για την διαμόρφωση της τιμής πώλησης. Τέτοια 
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στοιχεία για παράδειγμα στην αγορά εξοχικής κατοικίας μπορεί να είναι η απόσταση 

από την θάλασσα, η ύπαρξη πισίνας, τα τετραγωνικά του οικοπέδου η θέα κ.α. Βάσει 

των παρατηρήσεων αυτών, πραγματοποιείται η εκτίμηση του μοντέλου για το οποίο η 

διαφορά Υ- ̂ τείνει στο ελάχιστο. Τέλος οι παρατηρήσεις για το υπό εκτίμηση 

ακίνητο εισάγονται στο εκτιμώμενο μοντέλο παλινδρόμησης προκειμένου να 

εξάγουμε την εκτιμώμενη αγοραία αξία.  

 Η διαδικασία εκτίμησης του κατάλληλου μοντέλου παλινδρόμησης με την 

χρήση στατιστικών πακέτων δεν αποτελεί δύσκολη διαδικασία για τον επαγγελματία 

εκτιμητή. 

 

4.11 Προχωρημένες μέθοδοι εκτίμησης 

 

Στις προχωρημένες μεθόδους εκτίμησης της αξίας των ακινήτων εφαρμόζονται 

τεχνικές που μιμούνται την λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου με την χρήση 

προγραμματισμού και μαθηματικών, στατιστικών σχέσεων. Οι κυριότερες 

προχωρημένες μέθοδοι είναι τα Νευρωνικά Δίκτυα(Artificial neural networks), η 

Ηδονική (Hedonic pricing model), η Fuzzy logic. 

 

Artificial neural networks 

Προέρχονται από τον τομέα της βιολογίας και μιμούνται στην ουσία τον τρόπο 

λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Χρησιμοποιούνται έναντι της ανάλυσης 

παλινδρόμησης με στόχο την μοντελοποίηση άγνωστων λειτουργιών. Ένα νευρωνικό 

δίκτυο αποτελείται από μία συλλογή απλών μονάδων (νευρώνες) που συνδέονται 

μεταξύ τους με ακμές (συνάψεις). Για την εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου 

εισάγονται αρχικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του στο στρώμα υποδοχής δεδομένων. Έπειτα επεξεργάζονται από τα κρυμμένα 

στρώματα με την εφαρμογή των κατάλληλων σταθμίσεων και συναρτήσεων 

μετασχηματισμού και τέλος από το στρώμα εξαγωγής παράγεται η εκτιμώμενη 

αγοραία αξία του ακινήτου (Mimis, Rovolis, Stamou, 2013). 

 

Hedonic pricing model 

Η ηδονική μέθοδος, παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάλυση διαφοροποιημένων 

προϊόντων, όπως τα οικιστικά ακίνητα, για τις λειτουργίες των οποίων δεν υπάρχουν 
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παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Ένα διαφοροποιημένο προϊόν μπορεί να 

χαρακτηριστεί από ένα διάνυσμα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτού και η 

αγοραία αξία είναι εξαρτώμενη από τις λειτουργίες και το βάρος αυτών των 

χαρακτηριστικών. Δηλαδή η τελική τιμή του ακινήτου προσεγγίζεται από το 

σταθμικό άθροισμα των τιμών των επιμέρους χαρακτηριστικών. Ωστόσο η εκτίμηση 

της αξίας με την ηδονική μέθοδο δεν αποτελεί απλή διαδικασία καθώς το 

οικονομετρικό υπόδειγμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τόσο τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, όσο και τον χρόνο εκτίμησης και την συνάρτηση 

χρησιμότητας του ακινήτου. 

 

Fuzzy logic 

Στην μέθοδο της ασαφούς λογικής όλες οι τιμές εισόδου μεταφράζονται σε 

γλωσσικές μεταβλητές. Οι πιθανές τιμές μιας γλωσσικής μεταβλητής  δεν είναι 

αριθμοί και οι μεταβλητές εισόδου καθορίζονται από τρεις όρους, για παράδειγμα 

κοντά, μέση, μακριά για την περιγραφή της απόστασης (π.χ των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων κατά την σύγκριση ακινήτων). Οι γλωσσικές μεταβλητές εξόδου 

προσδιορίζονται από πέντε όρους οι οποίοι συνήθως είναι πολύ χαμηλή, χαμηλή, 

μεσαία, υψηλή, πολύ υψηλή και μπορεί να αφορούν τον χαρακτηρισμό τιμής του 

εκτιμώμενου ακινήτου. Όλα τα ασαφή σύνολα χαρακτηρίζονται από μία συνάρτηση 

τραπεζοειδούς σχήματος με τουλάχιστον τέσσερα σημεία καθορισμού (a , b , c , d ∈ 

R , a < b ≤ c < d και x η τιμή εισόδου). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 

ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

 

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που καθιερώθηκαν στην λογιστική επιστήμη με την 

εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι η χρήση της Εύλογης Αξίας ως 

βάση αποτίμησης και επιμέτρησης στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού μιας 

οντότητας. Ο ρόλος της στην λογιστική είναι πλέον καθοριστικός αφού μεταβολές 

στην Εύλογη αξία επηρεάζουν τόσο τα αποτελέσματα χρήσης ή και μελλοντικών 

χρήσεων όσο και την εικόνα ολόκληρου του ισολογισμού. Το κεφάλαιο αυτό 

αναφέρεται και επικεντρώνεται στις λογιστικές-ελεγκτικές πρακτικές που ισχύουν και 

εφαρμόζονται στην ακίνητη περιουσία στα πλαίσια της λογιστικής της εύλογης αξίας. 

 

5.1 Η Εύλογη Αξία 

 

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος η Επιτροπή και ο Οργανισμός
11

 Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων εκπόνησαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για την εξασφάλιση 

ενός ενιαίου, υψηλής ποιότητας και συνάφειας συνόλου λογιστικών προτύπων. Αυτά 

τα ΔΛΠ και ΔΠΧΠ τα οποία με διάφορες οδηγίες και κανονισμούς έχει υιοθετήσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από το 2005 υποχρεωτικά εφαρμόζουν οι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο εταιρίες, επιτρέπουν ή και προτείνουν την αναγνώριση, επιμέτρηση 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην Εύλογη Αξία (Fair Value) τους. 

 Η IASC χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο «fair value» στο ΔΛΠ 16 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, το 1982 όπου και οριζόταν ως (Cairns, 2006):  

«Το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί μεταξύ 

ενός κατάλληλα ενημερωμένου, πρόθυμου αγοραστή και ενός κατάλληλα 

                                                 
11

 Έως τον Απρίλιο του 2001 υπήρχε η Επιτροπή ΔΛΠ (International Accounting Standards 
Committee, IASC), η οποία έπειτα μετατράπηκε στον Οργανισμό ΔΛΠ (International Accounting 
Standards Board, IASB)  
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ενημερωμένου, πρόθυμου πωλητή σε μια συναλλαγή, σε καθαρά εμπορική βάση» (IAS 

16, (1982).6) 

Το 1988 η IASC επέκτεινε την χρήση της εύλογης αξίας και διεύρυνε τον όρο ώστε 

να καλύπτει εξίσου και τις υποχρεώσεις ορίζοντας την πλέον ως: 

«Το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί ή μια 

υποχρέωση να διακανονιστεί μεταξύ κατάλληλα ενημερωμένων και πρόθυμων μερών 

σε μία συναλλαγή, σε καθαρά εμπορική βάση» 

Ο παραπάνω ορισμός χρησιμοποιήθηκε στα περισσότερα πρότυπα με ή χωρίς την 

αναφορά στις υποχρεώσεις και διευρύνθηκε για να καλύψει την χορήγηση τίτλων στα 

πλαίσια του ΔΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Σήμερα, ο 

ισχύων ορισμός της εύλογης αξίας προσδιορίζεται στο ΔΠΧΠ 13, το οποίο εκδόθηκε 

στα πλαίσια σύγκλισης των IFRS και  US GAAP
12

 την 12
η
 Μαΐου 2011 και 

στηρίζεται στο SFAS
13

 157. Σύμφωνα λοιπόν με το ΔΠΧΠ 13 η εύλογη αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ορίζεται ως : 

«Η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που 

θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή 

μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης» (ΔΠΧΠ 13, 

παρ. 9) 

 Ο ορισμός της εύλογης αξίας βλέπουμε ότι παραμένει σε ένα γενικό 

θεωρητικό πλαίσιο από την ανάγκη να καλύψει ένα μεγάλο εύρος συναλλαγών που 

πραγματοποιούνται στην αγορά. Πρέπει να τονιστεί ότι η προσέγγιση της εύλογης 

αξίας γίνεται αρχικά από τιμές που ισχύουν σε ενεργές αγορές και έπειτα από άλλες 

πληροφορίες της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι για περιουσιακά στοιχεία που 

διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά η αγοραία αξία (για την οποία έχουμε 

μιλήσει στο κεφάλαιο 5) χρησιμοποιείται και καλύπτει τις απαιτήσεις της εύλογης 

αξίας. Η αγοραία και εύλογη αξία διαφέρουν βέβαια στο γεγονός ότι η πρώτη 

αναφέρεται πάντα στην βέλτιστη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, κάτι που δεν 

ισχύει για την εύλογη αξία, η οποία μπορεί να προκύπτει από χρήση διαφορετική από 

την βέλτιστη.  

 

                                                 
12

 United States Generally Accepted Accounting Principles. 
13

 Statement of Financial Accounting Standards. 
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5.2 Ο Χειρισμός των Ακινήτων μέσα από τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ 

 

Τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ που αφορούν ακίνητα ή πάγια στοιχεία που σχετίζονται με ακίνητα 

είναι τα εξής : 

ΔΛΠ 2 Αποθέματα (Inventories) 

ΔΛΠ 11 Συμβάσεις κατασκευής (Construction contracts) 

ΔΛΠ 16 Ασώματες ακινητοποιήσεις (Property, plant and equipment) 

ΔΛΠ 17 Μισθώσεις (Leasing) 

ΔΛΠ 36 Φθορά στοιχείων του ενεργητικού (Impairment of assets) 

ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα (Investment property) 

ΔΛΠ 41 Γεωργία (Agriculture) 

ΔΠΧΠ 5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και μη 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Non-current assets held for sale and discontinued 

operations) 

ΔΠΧΠ 6 Εξερεύνηση και αξιολόγηση πηγών ορυκτού πλούτου (Εxploration for and 

evaluation of mineral resources) 

ΔΠΧΠ 13 Επιμέτρηση εύλογης αξίας (Fair value measurement) 

Από τα  παραπάνω, τα πιο σημαντικά ΔΛΠ στο πλαίσιο της λογιστικής της 

εύλογης αξίας και συνεπώς τα πιο συναφή με εκτιμήσεις παγίων είναι το ΔΛΠ 16, 

ΔΛΠ 17, ΔΛΠ 40 και ΔΠΧΠ 13. Οι βασικές ρυθμίσεις και λογιστικοί χειρισμοί  

αυτών αναφέρονται παρακάτω.  

 

5.3 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις IAS 16 

 

Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να προδιαγράψει τον λογιστικό χειρισμό των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων (ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού). Τα κύρια 

θέματα στη λογιστική των ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι η αναγνώριση των 

περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισμός της λογιστικής αξίας τους και των 

αποσβέσεων και οι ζημίες απομείωσης που πρέπει να αναγνωριστούν σε σχέση με τα 

στοιχεία αυτά. Ως ενσώματα πάγια νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 

για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για εκμίσθωση σε άλλους 

ή για διοικητικούς σκοπούς και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερο από 

μία λογιστική περίοδο. 
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 Το πρότυπο εφαρμόζεται επίσης για ακίνητα υπο κατασκευή που δεν πληρούν 

τις προϋποθέσεις των επενδύσεων σε ακίνητα μέχρι την αναγνώριση τους από το 

ΔΛΠ 40 και για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ή τη συντήρηση 

των περιουσιακών στοιχείων των ΔΛΠ 41 και ΔΠΧΠ 6. 

 

Αρχική αναγνώριση ακινήτων 

Ένα ακίνητο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί ως στοιχείο ενεργητικού πρέπει να 

καταχωρηθεί αρχικά στο κόστος του. Το κόστος αυτό είναι η ισοδύναμη τιμή 

μετρητοίς κατά την ημερομηνία αναγνώρισης και περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, 

κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης, εκτιμούμενα κόστη αποσυναρμολόγησης και 

αποκατάστασης, κόστη προετοιμασίας χώρου, αμοιβές ειδικών, εισαγωγικούς 

δασμούς και μη επιστρεπτέους φόρους αγοράς, μετά την αφαίρεση εμπορικών 

εκπτώσεων και μειώσεων τιμών. 

 

Επιμέτρηση μετά την ημερομηνία αναγνώρισης 

Μετά την αναγνώριση τα ακίνητα επιμετρούνται είτε με την μέθοδο του κόστους, είτε 

με την μέθοδο της αναπροσαρμογής και η επιλεγόμενη πολιτική πρέπει να 

εφαρμοστεί σε ολόκληρη την κατηγορία ακινήτων. 

 Σύμφωνα με την μέθοδο του κόστους μετά την αναγνώριση του ως 

περιουσιακό στοιχείο, ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων πρέπει να 

εμφανίζεται στο κόστος κτήσεώς του, μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και 

οποιεσδήποτε σωρευμένες ζημίες απομείωσης (IAS 16, p 30). 

 Σύμφωνα με την μέθοδο αναπροσαρμογής ένα πάγιο του οποίου η εύλογη 

αξία μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα θα εμφανίζεται με αναπροσαρμοσμένη αξία, που 

αποτελείται από την εύλογη αξία του κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής, μειωμένη 

με τις μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες σωρευμένες 

ζημίες απομείωσης. Αναπροσαρμογές θα γίνονται αρκετά τακτικά ούτως ώστε η 

λογιστική αξία να μη διαφέρει σημαντικά από εκείνη που θα προσδιοριζόταν 

χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού (IAS 16, p 

31). 

 Βάση των άρθρων 32-40 του IAS 16, η εύλογη αξία γηπέδων και κτιρίων 

υπολογίζεται συνήθως από επαγγελματίες εκτιμητές. Αν δεν υπάρχουν αγοραίες αξίες 

η εύλογη αξία μπορεί να υπολογιστεί με το κόστος αντικατάστασης ή ροών. Σε 

περίπτωση που υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις η εύλογη αξία υπολογίζεται κάθε 
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χρόνο, ειδάλλως δύναται να υπολογίζεται ανά 3-4 χρόνια και η αναπροσαρμογή 

πρέπει να αφορά ολόκληρη κατηγορία παγίων και όχι επιλεκτικά στοιχεία. Οι 

αναπροσαρμογές αντιμετωπίζονται λογιστικά ως εξής: 

 Αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως αποτέλεσμα 

μιας αναπροσαρμογής, η αύξηση θα πιστώνεται κατευθείαν στην καθαρή 

θέση υπό τον τίτλο πλεόνασμα αναπροσαρμογής. Όμως, μια αύξηση λόγω 

αναπροσαρμογής θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, κατά την έκταση που 

αναστρέφει μία προηγούμενη υποτίμηση του ιδίου περιουσιακού στοιχείου, η 

οποία είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. 

 Αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται ως αποτέλεσμα 

μιας αναπροσαρμογής, η μείωση πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Όμως, η μείωση θα χρεώνεται απευθείας στην καθαρή θέση στο πλεόνασμα 

αναπροσαρμογής κατά την έκταση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο 

πλεόνασμα αναπροσαρμογής αναφορικά με το περιουσιακό στοιχείο αυτό. 

Παράδειγμα 

Κτίριο αξίας 100.000€(αγορά 1.01.2012) με μηδενική υπολειμματική αξία και 

ωφέλιμη ζωή 5 ετών έχει αναπροσαρμοστεί θετικά 31.12.2013 κατά 5%  και για το 

2014 ο εκτιμητής υπολόγισε εύλογη αξία μειωμένη σε σχέση με το 2013 κατά 10%. 

31.12.2013 

Χ: Πάγια 5.000 (100.000*5%) 

Π: Αποσβεσθέντα πάγια 1.000( (100.000/5)*5%) 

Π: Πλεόνασμα αναπροσαρμογής (Καθαρή Θέση) 4.000 

31.12.2014 

Π: Πάγια 10.500 (105.000*10%) 

Χ: Αποσβεσθέντα πάγια 4.200 (84.000/4) 

Χ: Πλεόνασμα αναπροσαρμογής (Καθαρή θέση) 4.000 

Χ: Αποτελέσματα 2.300 

 

5.4 Μισθώσεις IAS 17 

 

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τους λογιστικούς χειρισμούς και τις γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται για τις μισθώσεις από την πλευρά των μισθωτών και των εκμισθωτών. 
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Ακίνητα με μίσθωση (χρηματοδοτική ή λειτουργική) που είναι επενδύσεις σε ακίνητα 

αντιμετωπίζονται από το ΔΛΠ 40. 

 Ως χρηματοδοτική ορίζεται η σύμβαση μισθώσεως με την οποία ο εκμισθωτής 

μεταφέρει ουσιαστικά στο μισθωτή όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που είναι 

σύμφυτα με την κατοχή του περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος ιδιοκτησίας μπορεί να 

μεταβιβαστεί μπορεί και όχι. Άρα εκείνο που προέχει σε μία χρηματοδοτική μίσθωση 

δεν είναι εάν έχει γίνει μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας από το ένα μέρος στο 

άλλο, όσο κυρίως αν έχει γίνει μεταφορά των κινδύνων και των συνεπακόλουθων με 

αυτούς ωφελειών (Κόντος, 2010). Στην παράγραφο 4 του προτύπου η λειτουργική 

μίσθωση ορίζεται ως κάθε μίσθωση που δεν είναι χρηματοδοτική.   

 

Αρχική αναγνώριση μισθώσεων 

Κατά την έναρξη της μισθωτικής περιόδου οι μισθωτές σύμφωνα με το IAS 17.20, θα 

πρέπει να αναγνωρίζουν τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ως στοιχεία του ενεργητικού 

και υποχρεώσεων με ποσό ίσο προς την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων 

που μισθώνονται ή αν είναι χαμηλότερη, με την παρούσα αξία των ελάχιστων 

καταβολών μισθωμάτων, η κάθε μία προσδιοριζόμενη κατά την έναρξη της 

σύμβασης. Όσον αφορά τους εκμισθωτές η αναγνώριση της απαίτησης θα γίνει στο 

καθαρό ποσό της επένδυσης. 

 Στις λειτουργικές μισθώσεις οι εκμισθωτές πρέπει να εμφανίζουν στον 

ισολογισμό τα στοιχεία που εκμισθώνουν ανάλογα με την φύση κάθε στοιχείου. Για 

τους μισθωτές δεν προβλέπεται αναγνώριση κάποιου στοιχείου υποχρέωσης. 

 Επίσης αν μια λειτουργική μίσθωση σε κτίριο αφορά επενδύσεις σε ακίνητα 

σε Εύλογη Αξία, τότε αντιμετωπίζεται λογιστικά σαν χρηματοδοτική μίσθωση. Μία 

τέτοια μίσθωση θεωρείται χρηματοδοτική ακόμη και αν αλλάξει η χρήση. 

 

Αποτίμηση μετά την ημερομηνία αναγνώρισης 

Για τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, στα βιβλία του μισθωτή τα ποσά που 

καταβάλλονται ως ελάχιστα μισθώματα θα πρέπει να κατανέμονται σε έξοδα 

χρηματοδότησης (χρεωστικοί τόκοι) και σε απόσβεση του ανεξόφλητου ποσού της 

υποχρέωσης (χρεολύσιο). Ανάλογος χειρισμός γίνεται και στα βιβλία του εκμισθωτή, 

δηλαδή τα ποσό που εισπράττονται ως μισθώματα θα πρέπει να κατανέμονται σε 

έσοδα χρηματοδότησης (πιστωτικοί τόκοι) και σε μείωση του ανεξόφλητου ποσού 

της απαίτησης. 
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 Για τις λειτουργικές μισθώσεις τα μισθώματα λογίζονται για μεν το μισθωτή 

ως έξοδα για δε τον εκμισθωτή ως έσοδα με την ευθεία μέθοδο σε όλη την διάρκεια 

της μίσθωσης, εκτός αν μια άλλη συστηματική βάση είναι περισσότερο 

αντιπροσωπευτική του είδους της χρονικής κατανομής του οφέλους για το μισθωτή ή 

στην περίπτωση του εκμισθωτή, του ρυθμού μείωσης του οφέλους που αποφέρει η 

χρήση του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Sale and lease back (SLB) 

Ο λογιστικός χειρισμός της πώλησης και επαναμίσθωσης εξαρτάται από το είδος της 

μίσθωσης. 

 Αν μια συναλλαγή SLB καταλήγει σε χρηματοδοτική μίσθωση, οποιαδήποτε 

θετική διαφορά υπέρ του προϊόντος της πώλησης του περιουσιακού στοιχείου σε 

σχέση με την λογιστική του αξία δεν πρέπει να αναγνωριστεί στα έσοδα στις 

οικονομικές καταστάσεις του πωλητή-μισθωτή, αλλά να αναγνωρισθεί ως έσοδο 

επόμενων χρήσεων με τμηματική απόσβεση σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης. 

Αντίθετα αν η συναλλαγή καταλήγει σε λειτουργική μίσθωση με τα μισθώματα και 

την τιμή πώλησης σε εύλογες αξίες, τότε οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία πρέπει να 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα αμέσως γιατί στην πραγματικότητα έχουμε 

κανονική πώληση. 

 Αν ισχύει Τιμή πώλησης < Εύλογη αξία τότε οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία 

αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν η ζημία συμψηφίζεται  με 

μειωμένες μελλοντικές πληρωμές μισθωμάτων σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές, 

οπότε η ζημία αυτή παραμένει στον ισολογισμό ως μη δεδουλευμένο έξοδο και 

αποσβένεται αναλογικά με τα μισθώματα καθ’ όλη την προβλεπόμενη διάρκεια 

χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. 

 Αν ισχύει   Τιμή πώλησης > Εύλογη αξία τότε η θετική διαφορά παραμένει ως 

έσοδο επόμενων περιόδων και αποσβένεται σε όλη την προβλεπόμενη διάρκεια 

χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. 

 Όσον αφορά ειδικότερα την λειτουργική μίσθωση μπορούν να αναλυθούν 13 

υποπεριπτώσεις
14

 βάσει της Λογιστικής αξίας, της Εύλογης και της Τιμής πώλησης 

του περιουσιακού στοιχείου. 

 

                                                 
14

 Για αναλυτική σχηματική απεικόνιση και επεξήγηση βλέπε Κόντος Γ, (2010), Λογιστική 
Τραπεζών και εταιρειών Leasing & Factoring, Διπλογραφία, σ: 311-313 
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5.5 Επενδύσεις σε Ακίνητα IAS 40 

 

Ακίνητα, γήπεδα, κτίρια ή μέρη κτιρίων που κατέχονται από τον ιδιοκτήτη ή τον 

μισθωτή σε μια χρηματοδοτική μίσθωση, προκειμένου να εισπράττονται μισθώματα ή 

για την επίτευξη υπεραξίας (κεφαλαιακά οφέλη) ή και για τα δύο νοούνται ως 

επενδύσεις σε ακίνητα και ο λογιστικός χειρισμός τους αλλά και η αποτίμηση τους 

προσδιορίζεται από το ΔΛΠ 40. 

 

Αρχική αναγνώριση και αποτίμηση 

Μία επένδυση σε ακίνητα που αναμένεται να φέρει ροές και μπορεί να αποτιμηθεί 

αξιόπιστα καταχωρείται αρχικά στο κόστος της, προσαυξημένο με κάθε άμεσα 

επιρριπτόμενη δαπάνη. 

 Μετά την αρχική αναγνώριση μία επένδυση σε ακίνητα αποτιμάται είτε με 

την μέθοδο του κόστους είτε με την μέθοδο της εύλογης αξίας και η λογιστική 

πολιτική αποτίμησης που επιλέγεται, εφαρμόζεται για όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα. 

Η εύλογη αξία θα πρέπει να υπολογίζεται για λόγους γνωστοποίησης ασχέτως αν 

εφαρμόζεται η μέθοδος του κόστους. Σε αυτό το σημείο γίνεται εμφανής ο ρόλος των 

εκτιμητών, αφού το ίδιο το πρότυπο ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προσδιορίζουν 

την εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα με την βοήθεια πιστοποιημένων 

εκτιμητών. Η εύλογη αξία θα εφαρμόζεται και όταν το δικαίωμα σε ακίνητο που 

κατέχεται από μισθωτή βάσει λειτουργικής μίσθωσης ταξινομείται ως επένδυση σε 

ακίνητα. 

 Κάθε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από μία μεταβολή στην εύλογη αξία της 

επένδυσης θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα περιόδου στα οποία 

προκύπτει. 

 

Μεταβολές 

Με βάση πραγματικά στοιχεία σχετικά με την αλλαγή χρήσης ενός ακινήτου, μια 

επένδυση σε ακίνητα μπορεί να γίνει ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο ή απόθεμα και 

αντίστροφα. Αν χρησιμοποιείται η μέθοδος της εύλογης αξίας, τότε οποιαδήποτε 

μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα σε άλλη κατηγορία πραγματοποιείται με τις 

αξίες που είχαν τον χρόνο της ανακατάταξης.  
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 Αν ένα ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο γίνει επένδυση σε ακίνητο, 

αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, αποτιμάται στην εύλογη αξία και έπειτα 

μεταφέρεται (οι διαφορές αντιμετωπίζονται ως διαφορές αναπροσαρμογής). 

 Ένα ακίνητο που γίνεται επένδυση από απόθεμα αποτιμάται εκείνη την μέρα 

ως επένδυση σε ακίνητα και η διαφορά μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

 

 

Διαγραφή 

Μία επένδυση σε ακίνητα διαγράφεται κατά την διάθεση της ή όταν αποσύρεται από 

την χρήση και δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά οφέλη. Αν η διάθεση 

πραγματοποιηθεί με πώληση, τότε η αναγνώριση των εσόδων γίνεται βάσει του ΔΛΠ 

18, ενώ αν δοθεί με leasing εφαρμόζεται το ΔΛΠ 17. Αν μετά την πώληση 

προκύπτουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις τότε αντιμετωπίζονται με το ΔΛΠ 37. 

 

5.6 Επιμέτρηση εύλογης αξίας IFRS 13 

 

Η ανάγκη εναρμόνισης των βάσεων επιμέτρησης παγκοσμίως οδήγησε στην έκδοση 

του ΔΠΧΠ 13, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή για χρήσεις από 1
η
 Ιανουαρίου 2013. Το 

ΔΠΧΠ 13 ορίζει την εύλογη αξία, θέτει ένα πλαίσιο για την επιμέτρηση της όπου 

αυτή απαιτείται από άλλα πρότυπα και απαιτεί συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις 

σχετικά με τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας. 

 Η εύλογη αξία ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ορίζεται ως 

«η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που 

θα κατέβαλε κάποιος για την μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική 

συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης». 

Ο ορισμός αυτός αναφέρεται στην τιμή εξόδου του παγίου στις τρέχουσες συνθήκες 

της αγοράς. Η εύλογη αξία επιμετράται χρησιμοποιώντας τιμές κύριας αγοράς ή 

ελλείψει κύριας αγοράς στην πλέον συμφέρουσα αγορά. Στην παράγραφο 27 του 

ΔΠΧΠ 13 γίνεται εμφανής η σύγκλιση
15

 των ΔΛΠ με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα 

                                                 
15

 Τον Μάρτιο του 2014 υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των IVSC και IFRS 
Foundation σχετικά με την σύνταξη προτύπων και την καθοδήγηση στην επιμέτρηση της εύλογης 
αξίας για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς. Αναλυτικά βλέπε : STATEMENT OF PROTOCOLS 
FOR CO-OPERATION ON INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND INTERNATIONAL 
VALUATION STANDARDS BETWEEN THE INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS COUNCIL AND THE 
IFRS FOUNDATION. 
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(IVS) με την εισαγωγή της έννοιας της βέλτιστης χρήσης (η οποία αναλύεται στο 

κεφάλαιο 5) ενός παγίου. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση μη χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου, η επιμέτρηση της εύλογης αξίας λαμβάνει υπόψη την 

ικανότητα ενός συμμετέχοντα στην αγορά να παράγει οικονομικά οφέλη κάνοντας 

μέγιστη και βέλτιστη χρήση του περιουσιακού στοιχείου ή πωλώντας το σε άλλο 

συμμετέχοντα στην αγορά που θα το χρησιμοποιούσε κατά τον μέγιστο και βέλτιστο 

τρόπο. 

 

Τεχνικές αποτίμησης 

Το ΔΠΧΠ 13 θεσπίζει τρείς τεχνικές αποτίμησης, την προσέγγιση βάσει της αγοράς, 

την προσέγγιση βάσει του κόστους και την προσέγγιση βάσει του εισοδήματος. Η 

προσέγγιση βάσει της αγοράς χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν οι κατάλληλες 

αγοραίες τιμές, η μέθοδος του εισοδήματος όταν μπορούν να προσδιοριστούν άμεσα 

ταμειακές ροές και η μέθοδος του κόστους χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχουν ίδιες 

τιμές της αγοράς, αλλά οι τιμές πρέπει να προσαρμοστούν ή όταν το εισόδημα δεν 

παράγεται άμεσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδείκνυται η χρήση μιας μεμονωμένης 

τεχνικής αποτίμησης ενώ σε άλλες περιπτώσεις η χρήση περισσότερων τεχνικών. Η 

κατάλληλη τεχνική επιλέγεται  βάσει της επάρκειας και του είδους των διαθέσιμων 

στοιχείων για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, μεγιστοποιώντας τη χρήση 

συναφών παρατηρήσιμων εισροών και ελαχιστοποιώντας τη χρήση μη 

παρατηρήσιμων εισροών. 

 

Ιεραρχία εύλογης αξίας 

Οι εισροές στις τεχνικές αποτίμησης κατηγοριοποιούνται σε τρία επίπεδα. Η 

ιεράρχηση εύλογης αξίας δίνει μέγιστη προτεραιότητα στις μη προσαρμοσμένες 

επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές για πανομοιότυπα πάγια στοιχεία ή υποχρεώσεις 

και ελάχιστη προτεραιότητα σε μη παρατηρήσιμες εισροές. Ως ενεργός, 

χαρακτηρίζεται η αγορά στην οποία οι συναλλαγές για το πάγιο στοιχείο ή την 

υποχρέωση λαμβάνουν χώρα με επαρκή συχνότητα και όγκο ώστε να παρέχονται 

συνεχώς πληροφορίες τιμολόγησης. 

 Οι εισροές 1
ου

 επιπέδου είναι επίσημες χρηματιστηριακές τιμές στις αγορές 

για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η 

οντότητα κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 
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 Οι εισροές 2
ου

 επιπέδου είναι εισροές πέραν των επίσημων χρηματιστηριακών 

τιμών που περιλαμβάνονται στο 1
ο
 επίπεδο οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το 

πάγιο στοιχείο ή την υποχρέωση είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

 Οι εισροές 3
ου

 επιπέδου είναι μη παρατηρήσιμες εισροές για το πάγιο στοιχείο 

ή την υποχρέωση. 

 

5.6.1 Εφαρμογή της ιεραρχίας εύλογης αξίας στις εκτιμήσεις 

ακινήτων16 

 

Σε συνθήκες ενεργής αγοράς ακινήτων όπου πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες και 

υπάρχει επαρκές απόθεμα ομοειδών ακινήτων, η επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις εισροές 2
ου

 επιπέδου. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από  

γενικότερους παράγοντες και συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών 

στις παρατηρήσιμες εισροές. Κατά συνέπεια, σε ενεργές και διαφανείς αγορές μπορεί 

να υπάρχουν αποτιμήσεις ακινήτων που κατηγοριοποιούνται στο 2
ο
 επίπεδο υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν έχουν γίνει σημαντικές προσαρμογές στις παρατηρήσιμες 

εισροές ομοειδών ακινήτων. 

 Όπως έχει τονιστεί και στο κεφάλαιο 5, ελάχιστα ακίνητα μπορούν να 

θεωρηθούν ταυτόσημα για την πραγματοποίηση της εκτίμησης. Συνεπώς, στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι εκτιμητές προκειμένου να προσδιορίσουν την εύλογη 

αξία του ακινήτου πρέπει να κάνουν τις κατάλληλες προσαρμογές στις 

παρατηρήσιμες εισροές ομοειδών ακινήτων. Δεδομένου ότι σημαντικές προσαρμογές 

οδηγούν σε κατηγοριοποίηση 3
ου

 επιπέδου, προσεκτική κρίση απαιτείται ώστε να 

προσδιοριστεί το πότε οι προσαρμογές θεωρούνται σημαντικές. 

 Παρά τα προαναφερθέντα, σε μη ενεργές ή αδιαφανείς αγορές, η 

κατηγοριοποίηση είναι καλύτερα να γίνεται στο 3
ο
 επίπεδο. Αναλόγως την 

ρευστότητα της αγοράς ακινήτων μια εκτίμηση μπορεί να εναλλάσσεται στα επίπεδα 

ιεραρχίας. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις 

κατηγοριοποιήσεις εκτιμήσεων ακινήτων στο 2
ο
 επίπεδο. 

 Οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 91-99 του ΔΠΧΠ 13. 

                                                 
16

 Ernst & Young, (2013), Fair value implications for the real estate sector and example 
disclosures for real estate entities, p:11 
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5.7 Πόσο Εύλογη είναι η Εύλογη αξία ? 

 

Πολλές έρευνες, ιδιαίτερα μετά την χρηματοοικονομική κρίση του 2008 

επικεντρώνονται στην εφαρμογή της λογιστικής εύλογης αξίας διερευνώντας την 

επίδραση της στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών, συγκρίνοντας την με την 

λογιστική κόστους, εξετάζοντας την συνάφεια, την αξιοπιστία και την 

συγκρισιμότητα που αυτή προσφέρει και ερμηνεύοντας τον ρόλο της στην διεύρυνση 

της κρίσης. Στο πλαίσιο της λογιστικής ακινήτων, κυριαρχούν διάφορες απόψεις 

σχετικά με την εφαρμογή της εύλογης αξίας.  

 Οι Dietrich, Harris, Muller (2001) εξέτασαν την αξιοπιστία των εκτιμήσεων 

ακινήτων στην εύλογη αξία, αναλύοντας εκτιμήσεις επενδυτικών ακινήτων που 

κατέχονται από επενδυτικές εταιρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο 1988-

1996. Βρήκαν ότι οι εύλογες αξίες ήταν οριακά υποεκτιμημένες σε σχέση με τις τιμές 

πώλησης των ακινήτων και ότι η ακρίβεια των εκτιμητών μειώνεται καθώς το αρχικό 

κόστος κτήσης του ακινήτου γίνεται λιγότερο αντιπροσωπευτικό της τιμής πώλησης. 

Η εργασία τους κάνει φανερό τον ρόλο του εκτιμητή και του ελεγκτή αφού τέλος η 

έρευνα τους αποκαλύπτει ότι η αξιοπιστία των εκτιμήσεων εύλογης αξίας ποικίλλει 

ανάλογα την σχέση εκτιμητή (εσωτερικός ή εξωτερικός) και την φήμη του ελεγκτή. 

Συγκεκριμένα εντόπισαν μεγαλύτερη αξιοπιστία στις εκτιμήσεις εύλογης αξίας από 

εξωτερικούς εκτιμητές, λιγότερο συντηρητικές και περισσότερο αξιόπιστες 

εκτιμήσεις από εσωτερικούς εκτιμητές οι οποίοι ελέγχονται από μεγάλες ελεγκτικές 

εταιρίες και ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία στις εκτιμήσεις εξωτερικών εκτιμητών οι 

οποίοι ελέγχονται από μικρότερη ελεγκτική εταιρία. 

 Οι Hermann, Saudagaran, Thomas (2006) υποστηρίζουν ότι η εύλογη αξία 

των ακινήτων είναι πιο συναφής για την λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με άλλες 

έρευνες οι αναπροσαρμογές στις αξίες των ακινήτων συσχετίζονται με μεταβολές 

στις τιμές μετοχών και βοηθάνε στην πρόβλεψη μελλοντικών κερδών. Επίσης η 

επιμέτρηση των ακινήτων στην εύλογη αξία διευκολύνει την συγκρισιμότητα μεταξύ 

διαφορετικών περιόδων επιμέτρησης και διακατέχεται από μεγαλύτερη συνέπεια. 

 Σε έρευνα τους σχετικά με την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

και επενδυτικών ακινήτων σε επενδυτικές εταιρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο οι 

Danbolt, Rees (2008), καταλήγουν ότι η λογιστική εύλογης αξίας είναι περισσότερο 
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συναφής σε σχέση με το ιστορικό κόστος, τονίζοντας ότι οι εύλογες αξίες δεν θα 

πρέπει να ενσωματώνονται στα έσοδα. Σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία είναι 

διφορούμενη ελλοχεύει ο κίνδυνος χειραγώγησης των αποτελεσμάτων και 

παραποίησης της εικόνας της επιχείρησης. 

 Το Συμβούλιο Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (IVSC, 2010) τονίζει την 

ύπαρξη αβεβαιότητας στις εκτιμήσεις και θέτει υπο συζήτηση το θέμα αυτό έπειτα 

από τις απαιτήσεις πολλών οργανισμών για περισσότερες και πιο λεπτομερείς 

γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Ο Γκάνος (2012) 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ άλλοτε οι εκτιμητές να: 

 είναι σαφείς με τη βάση αποτίμησης και τις παραδοχές 

 αναλύουν πλήρως το υπόβαθρο των σχετικών συναλλαγών της αγοράς έτσι 

ώστε αυτές να μπορούν να ερμηνεύονται σωστά 

 επανεξετάζουν και να αναλύουν τα ποιοτικά στοιχεία της αγοράς και να 

προσαρμόζουν ανάλογα την κρίση τους 

 αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των ακινήτων 

και να εξηγούν τις επιπτώσεις τους στην αξία και να 

 προβαίνουν σε ανάλυση ευαισθησίας εκείνων των μεταβλητών οι οποίες 

ενισχύουν την αβεβαιότητα ή/και επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα. 

Ο Sundgren  (2013) τέλος, μετά την δημοσίευση του ΔΠΧΠ 13 συμπεραίνει ότι οι 

εύλογες  αξίες όπως διαμορφώνονται μπορεί να είναι σημαντικές για τους επενδυτές 

και άλλους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, όμως οι επιμετρήσεις που 

κατηγοριοποιούνται στο 2
ο
 και 3

ο
 επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας είναι 

ευάλωτες στη χειραγώγηση. Θεωρεί ωστόσο ότι η  εύλογη αξία είναι αρκετά εύλογη 

τονίζοντας ότι πλέον η επιμέτρηση της εύλογης αξίας συμπληρώνεται με 

γνωστοποιήσεις υψηλής ποιότητας σχετικά με τις μεθόδους και τις παραδοχές που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εκτιμήσεις.  

 

5.8 Έλεγχος Ακινήτων 

 

5.8.1 Η σχέση Εκτιμητή-Ελεγκτή 

 

Όπως αναφέρεται στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGoVA  (The European 

Group of Valuers’ Association), η στενή εργασιακή σχέση που μπορεί να εμφανιστεί 
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μεταξύ ενός εκτιμητή και ενός ελεγκτή όταν προετοιμάζονται οι εκτιμήσεις για 

σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς, δημιουργεί διάφορα ζητήματα και ευθύνες. 

 Ο ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων δύναται να πιστοποιήσει με 

λεπτομερή έλεγχο την αντικειμενικότητα, την επαγγελματική ικανότητα, τους πόρους 

και τα προσόντα του εκτιμητή και να προχωρήσει σε μια αξιολόγηση της επάρκειας 

της εργασίας του εκτιμητή ως στοιχείο λογιστικού ελέγχου. Ο ελεγκτής μπορεί να 

ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί και κρίνει απαραίτητο για την εξασφάλιση ότι η 

άποψη του εκτιμητή απεικονίζεται κατάλληλα στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Οι διευθυντές και άλλα ανώτερα στελέχη μιας επιχείρησης πρέπει να 

συμμορφώνονται με οποιαδήποτε αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τον ελεγκτή 

προκειμένου να προετοιμαστεί η έκθεση του. Έτσι, ένας εσωτερικός ή ένας 

ανεξάρτητος εκτιμητής έχει αντίστοιχη υποχρέωση συμμόρφωσης. 

 

5.8.2 Έλεγχος Λογιστικών Εκτιμήσεων Εύλογης Αξίας Ακινήτων και 

Σχετικών Γνωστοποιήσεων βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 

540 

 

Ο στόχος του ελεγκτή είναι να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια 

για το εάν οι εκτιμήσεις που αναγνωρίζονται και γνωστοποιούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις είναι λογικές και οι συναφείς γνωστοποιήσεις είναι επαρκείς σύμφωνα 

με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

 Για την εκτίμηση του κινδύνου που συνδέεται με τις λογιστικές εκτιμήσεις ο 

ελεγκτής αρχικά αποκτά γνώση του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής 

αναφοράς, εξετάζει πως η διοίκηση εντοπίζει συναλλαγές, γεγονότα και συνθήκες 

που οδηγούν στην ανάγκη αναγνώρισης ή γνωστοποίησης λογιστικών εκτιμήσεων 

καθώς και πως η διοίκηση διενεργεί τις λογιστικές εκτιμήσεις και κατανοεί τα 

δεδομένα στα οποία αυτές βασίζονται. 

 Για την εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος ο ελεγκτής εξετάζει το 

καταγεγραμμένο ποσό της λογιστικής εκτίμησης σε σχέση με το ποσό που 

αναμένεται από τον ίδιο να είναι καταγεγραμμένο, το εάν η διοίκηση έχει 

χρησιμοποιήσει ανεξάρτητο εκτιμητή καθώς και τα αποτελέσματα της επισκόπησης 

των λογιστικών εκτιμήσεων προηγούμενων περιόδων. Ο ελεγκτής επίσης οφείλει να 

εντοπίζει την ευαισθησία της λογιστικής εκτίμησης στις μεταβολές των παραδοχών, 
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την ύπαρξη αναγνωρισμένων τεχνικών επιμέτρησης, την διαθεσιμότητα αξιόπιστων 

δεδομένων από εξωτερικές πηγές και τον βαθμό στον οποίο η λογιστική εκτίμηση 

βασίζεται σε παρατηρήσιμα ή μη παρατηρήσιμα στοιχεία. 

 Επίσης ο ελεγκτής πρέπει να επισκοπεί τις κρίσεις και τις αποφάσεις της 

διοίκησης κατά τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων για τον εντοπισμό ενδείξεων 

μεροληψίας. Ανάλογα με τη φύση, το ουσιώδες μέγεθος και την έκταση της 

αβεβαιότητας της εκτίμησης ο ελεγκτής πρέπει να λαμβάνει έγγραφες διαβεβαιώσεις 

από την διοίκηση σχετικά με το εάν θεωρούν ότι οι σημαντικές παραδοχές που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων είναι εύλογες. 

 Τέλος, για την τεκμηρίωση του ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να περιλάβει στις 

διαπιστώσεις του τη βάση για τα συμπεράσματα του επι του εύλογου των λογιστικών 

εκτιμήσεων και της γνωστοποίησης αυτών, που οδηγούν σε σημαντικούς κινδύνους 

και τις ενδείξεις πιθανής μεροληψίας της διοίκησης. 

 

5.8.3 Χρησιμοποίηση της Εργασίας Πιστοποιημένου Εκτιμητή 

Ακινήτων από τον Ελεγκτή βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 
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Ο ελεγκτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκφραζόμενη γνώμη ελέγχου και 

αυτή δεν μειώνεται από τη χρήση της εργασίας εκτιμητή. Εάν συμπεράνει ότι η 

εργασία αυτή είναι επαρκής για τους σκοπούς του ελέγχου, μπορεί να δεχτεί τα 

ευρήματα του εκτιμητή-εμπειρογνώμονα ως κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια. 

 Στόχος του ελεγκτή είναι να καθορίσει αν πρόκειται να χρησιμοποιήσει την 

εργασία εμπειρογνώμονα και εάν το κάνει, να καθορίσει αν η εργασία αυτή είναι 

επαρκής για τους σκοπούς του ελέγχου του. 

 Αν ο ελεγκτής θεωρεί ότι δεν έχει τις κατάλληλες δεξιότητες να αποκτήσει 

κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τις εκτιμήσεις ακινήτων, τις τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν και την αιτιολογική τους βάση, τις προσαρμογές στις εισροές, τα 

επιτόκια προεξόφλησης και άλλα τεχνικά στοιχεία, τότε πρέπει να καθορίσει αν 

πρόκειται να χρησιμοποιήσει την εργασία εμπειρογνώμονα-πιστοποιημένου εκτιμητή. 

Η απόφαση αυτή εξαρτάται επίσης από την σημαντικότητα, την έκταση και τους 

κινδύνους ουσιώδους σφάλματος που απορρέουν από τις εκτιμήσεις καθώς και από 

το εάν η διοίκηση χρησιμοποίησε εκτιμητή για την κατάρτιση των οικονομικών 
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καταστάσεων. Σε περίπτωση που η διοίκηση έχει χρησιμοποιήσει δικό της εκτιμητή, 

ο ελεγκτής θα αποφασίσει για την χρήση της εργασίας δικού του εμπειρογνώμονα 

εξετάζοντας: 

 Τη φύση, το πεδίο και τους σκοπούς της εκτίμησης. 

 Αν υπάρχει εξαρτημένη σχέση εργασίας του εκτιμητή με την οικονομική 

μονάδα. 

 Τον βαθμό στον οποίο η διοίκηση μπορεί να ασκήσει έλεγχο ή επιρροή στην 

εργασία του. 

 Αν ο εκτιμητής διενέργησε βάσει τεχνικών προτύπων. 

Ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει ικανοποιητική κατανόηση στην εκτιμητική 

ακινήτων για να μπορεί να προσδιορίσει τη φύση, το πεδίο και τους στόχους της 

εργασίας του εκτιμητή για τους σκοπούς του ελέγχου και να αξιολογήσει την 

επάρκεια αυτής της εργασίας. Κατά την συμφωνία με τον εκτιμητή (η οποία συνήθως 

λαμβάνει τη μορφή επιστολής ανάθεσης), εγγράφως όπου ενδείκνυται 

προσδιορίζονται η φύση, το πεδίο και οι στόχοι της εκτίμησης, αναφέρονται οι 

αντίστοιχοι ρόλοι και ευθύνες καθώς και η επικοινωνία, περιλαμβανομένης της 

μορφής της έκθεσης του εκτιμητή. 

 Τέλος, ο ελεγκτής δεν πρέπει να αναφέρεται στην εργασία του εκτιμητή στην 

έκθεση του που περιέχει σύμφωνη γνώμη, εκτός αν απαιτείται από νόμο ή κανονισμό 

να το πράξει. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να γίνει σαφές στην έκθεση ελέγχου ότι 

η αναφορά δεν μειώνει την ευθύνη του ελεγκτή για την διαμορφωθείσα γνώμη του. 

Εάν ο ελεγκτής αναφέρεται στην εργασία του εκτιμητή στην έκθεση του επειδή μια 

τέτοια αναφορά είναι σχετική για την κατανόηση της διαφοροποίησης της γνώμης 

του, μπορεί να χρειάζεται την άδεια του πριν κάνει τέτοια αναφορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 

 

Ο θεσμός των εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π) έχει 

αναπτυχθεί και αναπτύσσεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας 

ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις. Το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που  περιβάλλει 

τα ελληνικά REITs ή REIC ( Real Estate Investment Trusts, Real Estate Investment 

Companies αντίστοιχα) ˙ κατά την επίσημη και διεθνή ορολογία, τα καθιστά ιδιαίτερα 

ελκυστικά σε θεσμικούς επενδυτές που αποβλέπουν σε υψηλές μερισματικές 

αποδόσεις και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις της 

εγχώριας αγοράς  ενόψει των ευκαιριών που δημιουργούνται από τις χαμηλές 

αποτιμήσεις εμπορικών και όχι μόνο ακινήτων στην κτηματαγορά. Από 

επιστημονικής άποψης αποτελούν ξεχωριστά  και πολύ ενδιαφέροντα επενδυτικά 

οχήματα τα οποία ενσωματώνουν σε πρακτικό επίπεδο την εφαρμογή της 

εκτιμητικής, λογιστικής, ελεγκτικής, νομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης στο 

πλαίσιο της διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.  

 

6.1 Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας
17

 

 

Η Α.Ε.Ε.Α.Π αποτελεί μία εταιρία που ως αποκλειστικό σκοπό έχει τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου κινητών αξιών και ακίνητης περιουσίας που παράγουν εισόδημα. 

Είναι εταιρία κλειστού τύπου με κύρια χαρακτηριστικά την διανομή του μεγαλύτερου 

μέρους των ετήσιων κερδών και την ειδική φορολογική μεταχείριση. 

 

Σκοπός και σύσταση της εταιρίας 

                                                 
17

 Το νομικό καθεστώς των REIC στην Ελλάδα εισήχθη για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1999 με 

τον Νόμο 2778/1999. Από τότε ο αρχικός νόμος τροποποιήθηκε από τους 2892/2001, 2992/2002, 

3522/2006, 3581/2007, 3697/2008 και τελικώς από τον ν. 4141/2013 με τον οποίο αντικαταστάθηκαν 

τα άρθρα 21-28,30 του αρχικού 2778/1999. Το θεσμικό πλαίσιο συμπληρώνεται από τις διατάξεις του 

ΚΝ 2190/1920 καθώς και από κανονιστικές διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως οι υπ’ 

αριθμ. 7/249/25.7.2002, 7/259/19.12.2002, 8/259/19.12.2002 και 13/350/31.8.2005)  και του 

Υπουργείου Οικονομικών. 
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Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία είναι ανώνυμη 

εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 

δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς την διενέργεια 

επενδύσεων. Το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται κατά τη σύσταση της εισφέρεται 

ολοσχερώς και δεν μπορεί να είναι λιγότερο  από 25.000.000 ευρώ, με το ύψος του 

ποσού αυτού να μεταβάλλεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας συγκροτείται από εισφορές μετρητών, μέσων 

χρηματαγοράς, κινητών αξιών καθώς και άλλων κινητών ή ακινήτων τα οποία είναι 

απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρίας. Η 

αποτίμηση των εισφορών σε είδος διενεργείται κατά εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 

2190/1920, με γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από έναν ορκωτό 

ελεγκτή, έναν πιστοποιημένο εκτιμητή και από έναν υπάλληλο πτυχιούχο 

πανεπιστημίου. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης της εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη 

περιουσία απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως από την επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας της. Για την χορήγηση της άδειας εκτιμώνται η 

οργάνωση, τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της εταιρίας , η αξιοπιστία και η πείρα 

των προσώπων που πρόκειται να την διοικήσουν ενώ υποβάλλει και λεπτομερή 

περιγραφή της επενδυτικής πολιτικής και των χρήσεων ακινήτων, στα οποία η 

εταιρία θα επενδύει τα διαθέσιμα της, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της 

αγοράς στα οποία βασίζεται η στρατηγική της και των μέσων που αυτή προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων. 

 

Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία 

Τα διαθέσιμα της ΑΕΕΑΠ επενδύονται αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία, (σε 

ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού της), καταθέσεις και μέσα 

χρηματαγοράς, κινητές αξίες, άλλα κινητά και ακίνητα για εξυπηρέτηση 

λειτουργικών αναγκών τα οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν κατά τον χρόνο 

κτήσης σωρευτικά το 10% του ενεργητικού της. Ως ακίνητη περιουσία νοούνται τα 

κάθε είδους ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή 

σε τρίτο κράτος και αποκτώνται κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή συστήνεται 

επικαρπία υπέρ της εταιρίας. Στην ακίνητη περιουσία εμπίπτουν : 

 Επαγγελματικές στέγες για εμπορικό ή βιομηχανικό σκοπό 

συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, της τουριστικής 

κατοικίας και των μαρίνων ελλιμενισμού. 
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 Κατοικίες, εξοχικές κατοικίες οι οποίες δεν μπορούν κατά τον χρόνο κτήσεως 

να υπερβαίνουν το 25% του συνόλου των επενδύσεων. 

 Ακίνητα υπό ανέγερση, αναπαλαίωση, αποπεράτωση, επισκευή, συντήρηση, 

μεταβολή χρήσης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική χρήση. Η 

πρώτη φάση ολοκλήρωσης εργασιών μπορεί να πραγματοποιείται σε 

διάστημα 36 μηνών με δυνατότητα αναθεώρησης και τα έξοδα των εργασιών 

για τα ακίνητα αυτής της κατηγορίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν στο 

σύνολο τους το 40% επί του συνόλου των επενδύσεων όπως αυτό θα έχει 

διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Η ΑΕΕΑΠ επίσης επενδύει σε απαιτήσεις προς απόκτηση ακίνητης περιουσίας, σε 

άλλες εταιρίες υπό προϋποθέσεις και σε δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση 

ακινήτων είτε με απευθείας κατάρτιση από την εταιρία σύμβασης χρηματοδοτικής 

μίσθωσης είτε με εκχώρηση σε αυτήν προϋφιστάμενης σύμβασης  χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ακινήτων που έχει συνάψει τρίτος (με αξία δικαιωμάτων τον χρόνο 

κτήσεως<25% του συνόλου των επενδύσεων). 

 Η αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ διενεργείται στο τέλος 

κάθε εταιρικής χρήσης από νόμιμο ελεγκτή, ο οποίος δεσμεύεται από την ειδική 

τακτική έκθεση που συντάσσεται κάθε φορά για τον σκοπό αυτό από ανεξάρτητο 

εκτιμητή. Πρέπει να τονιστεί ότι ο εκτιμητής διενεργεί εκτίμηση της αξίας των 

ακινήτων και των μετοχών για τις επενδύσεις των διαθεσίμων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Επίσης κατά την μεταβίβαση στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τα οποία 

έχουν ενταχθεί στις επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ ή μετοχών άλλων εταιριών ή 

δικαιώματος επί ακινήτου το τίμημα που καταβάλλεται ή εισπράττεται  μπορεί να 

είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο μέχρι 5% της αξίας που έχει προσδιορίσει ο εκτιμητής. 

 

Εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων 

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου η εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη 

περιουσία δημοσιεύει εξαμηνιαία κατάσταση  επενδύσεων των διαθεσίμων της με 

ξεχωριστή αναφορά στις κατηγορίες επενδύσεων. Η κατάσταση περιλαμβάνει την 

περιγραφή κάθε ακινήτου, το σκοπό για τον οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, 

την εμπορική του αξία σε σχέση με την αντικειμενική εφόσον αυτή έχει οριστεί, 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο για να επιτρέψει την 

αξιολόγηση των επενδύσεων της εταιρίας. Η εξαμηνιαία κατάσταση βασίζεται σε 
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έκθεση ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή και ελέγχεται από νόμιμο ελεγκτή ή 

ελεγκτικό γραφείο. Το ειδικότερο περιεχόμενο της κατάστασης επενδύσεων μπορεί 

να οριστεί με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 

 

Εισαγωγή των μετοχών σε οργανωμένη αγορά 

Η ΑΕΕΑΠ μετά την σύσταση της εισάγει υποχρεωτικά της μετοχές της σε 

οργανωμένη αγορά με προθεσμία δύο ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί κατά 24 

μήνες το ανώτερο. Κατά τον χρόνο εισαγωγής της πρέπει να έχει επενδυθεί 

τουλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου σε ακίνητη περιουσία. 

 

Δάνεια 

Η επιτρεπόμενη μόχλευση (leverage) της εταιρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% 

για την χρηματοδότηση των επενδυτικών ακινήτων και για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ακίνητα το ύψος των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας του 

συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειουμένων κατά το συνολικό ποσό των 

επενδύσεων της εταιρίας σε ακίνητα. 

 

Διανομή Κερδών 

Σχετικά με την διανομή κερδών η ΑΕΕΑΠ υποχρεούται να διανέμει ετησίως στους 

μετόχους της τουλάχιστον το 50% των ετήσιων καθαρών προς διανομή κερδών της. 

Τονίζεται ότι τα λογιστικά κέρδη που σχετίζονται με την υπεραξία από την πώληση 

ακινήτων δεν συμπεριλαμβάνονται στη διανομή. Αν προβλέπεται από το καταστατικό 

και έπειτα από απόφαση της γενικής συνελεύσεως επιτρέπεται η μη διανομή 

μερίσματος από την εταιρία. 

 

Φορολογία στο εταιρικό πλαίσιο 

Θεωρητικά, η φορολόγηση των ελληνικών REIT περιορίζεται στη φορολόγηση του 

μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως 

απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων με φορολογικό συντελεστή ο 

οποίος αντιστοιχεί στο 10% του επιτοκίου παρέμβασης της ΕΚΤ συν 1%. Αυτό 

σημαίνει ότι για ECB interest rate = 0.15% ο φορολογικός συντελεστής 

διαμορφώνεται Tax Rate = 10%(0.15% +1%) = 1.15‰. Ο φόρος καταβάλλεται μέσα 

στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα που ακολουθεί το χρονικό διάστημα που 
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αφορούν οι εξαμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων. Με την καταβολή του φόρου αυτού 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των μετόχων της. 

 Κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από πώληση μετοχών οι οποίες 

αποκτήθηκαν κατά ή μετά την 01 Ιουλίου, 2013 υπόκεινται σε φόρο 20% και 

ταυτόχρονα κατά την μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών ο πωλητής είναι υπόχρεος σε 

φόρο μεταβίβασης 0.2%. 

 Επίσης οι ΑΕΕΑΠ είναι υπόχρεες σε ετήσιο φόρο με συντελεστή (0.1%) επί 

της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που εμφανίζονται στο Ενεργητικό της, 

εξαιρούνται όμως μετά την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από τον φόρο 

μεταβίβασης ακινήτων. 

 

Φορολογία στο επίπεδο των μετόχων 

Εταιρικοί και ανεξάρτητοι μέτοχοι απολαμβάνουν φορολογική εξαίρεση από τα 

μερίσματα που τους καταβάλλονται. Η φορολογική μεταχείριση των υπεραξιών που 

προκύπτουν από τη διάθεση των μετοχών της ΑΕΕΑΠ ακολουθεί την ίδια 

μεταχείριση όπως τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο, αν και αυτό μένει να διευκρινιστεί. 

 

6.2 Ελληνικά REITs 

 

Στην Ελλάδα αυτή την στιγμή δραστηριοποιούνται στην οργανωμένη αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών τρείς ΑΕΕΑΠ : 

 Eurobank Properties με επενδυτικό χαρτοφυλάκιο την 30
η
  Ιουνίου 2014, 66 

ακινήτων και συνολική αξία 576.981.544,67€ (και συμμετοχών: 5 ακίνητα με 

συνολική αξία 119.557.640€), με ημερομηνία εισαγωγής την 12
η
  Απριλίου 

2004. 

 Trastor Real Estate Investment με επενδυτικό χαρτοφυλάκιο την 30
η
  Ιουνίου 

2014, 24 ακινήτων και συνολική αξία 64.692.560€, με ημερομηνία εισαγωγής 

την 28
η
  Ιουνίου 2005. 

 MIG Real Estate REIC με επενδυτικό χαρτοφυλάκιο την 30
η
  Ιουνίου 2014, 

34 ακινήτων και συνολική αξία (47.644.000€), με ημερομηνία εισαγωγής την 

23
η
  Ιουλίου 2009. 
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Επίσης η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ αποτελεί την μεγαλύτερη ανερχόμενη δύναμη 

στον χώρο  με συνολική αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων, ακινήτων συμμετοχών και 

διαθεσίμων την 30
η
  Ιουνίου 2014 (1.144.393.513,89€). Η Εθνική Πανγαία ήδη 

υλοποιεί στρατηγικό σχεδιασμό εξαγοράς της MIG παραμένοντας άγνωστο όμως αν 

αυτή η κίνηση θα διευκολύνει την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α, δεδομένου ότι η 

προθεσμία εισαγωγής της εκπνέει τον Μάιο του 2015. 

Από τις παραπάνω εταιρίες και σύμφωνα με τα στοιχεία της EPRA
18

 μόνον η 

Eurobank Properties συμμετέχει στον ευρωπαϊκό και διεθνή δείκτη των REITs με τα 

ακόλουθα βάρη: 

 

Πίνακας 6.1    Συμμετοχή της Eurobank Properties σε διεθνείς δείκτες. 

Company Weight(%) of FTSE
19

 

EPRA/NAREIT Europe 

Index 

31 July 2014 

Weight(%) of FTSE 

EPRA/NAREIT Global Real 

Estate Index 

31 July 2014 

Eurobank Properties 0.25 0.05 

Πηγή EPRA 

  

  

6.3 Τα REITs Διεθνώς 

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κρατάνε τα σκήπτρα στην αγορά των REITs καθώς 

αποτελούν την γενέτειρα του θεσμού αυτού. Από την άλλη, στον ευρωπαϊκό χώρο, 

εξάπλωση της αγοράς παρατηρείται ιδιαίτερα στη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και 

την Ολλανδία με την απουσία όμως μιας πανευρωπαϊκής ρύθμισης για τα REITs  να 

αποτελεί  σημαντικό μειονέκτημα για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού και 

επένδυση σε ένα διευρυμένο γεωγραφικά χαρτοφυλάκιο ακινήτων. 

 

6.3.1 Η Αγορά της Βορείου Αμερικής   

 

                                                 
18

 European Public Real Estate Association. 
19

 Η NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts) είναι η ένωση του συνόλου των 
Επενδυτικών Εταιριών Ακίνητης Περιουσίας με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η FTSE είναι μια 
κοινοπραξία μεταξύ της εταιρίας Financial Times και του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (London 
Stock Exchange), με σκοπό τη δημιουργία και τη διαχείριση δεικτών και σχετικών υπηρεσιών. 
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Τα REITs δημιουργήθηκαν στις Η.Π.Α το 1960 ως ένα μέσο για επένδυση σε 

εμπορικά ακίνητα από όλους και ως μία νέα πηγή κεφαλαίου για τους κατασκευαστές 

και τους ιδιοκτήτες ακινήτων που παράγουν εισόδημα. Αρχικά η ανάπτυξη τους 

γινόταν με πολύ χαμηλούς ρυθμούς και οι συμμετέχοντες στην αγορά εμπορικών 

ακινήτων δεν έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι δυνητικοί επενδυτές ήταν 

διστακτικοί ως τα τέλη του 90 καθώς τα REITs έως τότε είχαν προβλήματα φήμης. 

Μετά τις θεσμικές αλλαγές το 1986 που επετράπη η εσωτερική διοίκηση των REITs 

(καθώς μέχρι τότε υπήρχε εξωτερική διοίκηση) και μετά την ενεργό συμμετοχή των 

τραπεζών επενδύοντας σε εταιρίες με καλό μάνατζμεντ και υγιές χαρτοφυλάκιο 

ακινήτων, η αγορά άρχισε να αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς. Παρακάτω στο 

διάγραμμα φαίνεται ο καθαρός αριθμός ανά έτος των εταιριών επενδύσεων σε 

ακίνητη περιουσία που λειτουργούσαν στις Η.Π.Α από το 1971 έως και τα τέλη του 

2013. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι η αύξηση που άρχισε μετά τις αλλαγές που 

αναφέρθηκαν το 1986 καθώς και η πτώση (2007-2009) που προκλήθηκε από την 

χρηματοπιστωτική κρίση. 

 

Διάγραμμα 6.1   Εξέλιξη του αριθμού των REITs στις Η.Π.Α (1971-2013) 

 

Πηγή δεδομένων  www.reit.com  

  

Οι εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καταλαμβάνουν το 99,1% της αγοράς 

Real Estate σύμφωνα με τα στοιχεία της EPRA την 31 Ιουλίου 2014 για την Βόρειο 

Αμερική κάνοντας εμφανή την κυριαρχία τους. Οι αποδόσεις του δείκτη FTSE 

EPRA/NAREIT North America Index σε βάθος εικοσαετίας παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα, πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζεται 
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συνεκτιμώντας τις αποδόσεις 143 εταιριών REITs οι οποίες την 31 Ιουλίου 2014 

είχαν συνολική κεφαλαιοποίηση ύψους 476 δις €. 

 

Πίνακας 6.2     FTSE EPRA/NAREIT North America-Country Indices 

%Total Returns Jul-14 YTD 1yr 3yrs 5yrs 10yrs 20yrs 

North America -0,1 17,0 12,1 10,5 21,0 9,6 11,7 

United States 0,1 17,9 12,4 11,2 21,2 9,4 11,6 

Canada 0,0 9,8 15,0 8,6 18,1 10,4 11,2 
Πηγή EPRA 

 

Στις Η.Π.Α οι διακρίσεις των REITs είναι αρκετές και περιλαμβάνουν REITs που 

επενδύουν κυρίως: σε εμπορικά ακίνητα (Retail), σε κατοικίες (Residential), σε 

νοσοκομεία και μονάδες υγείας (Healthcare), σε χώρους γραφείων (Office) και σε 

υποθηκευμένα ακίνητα (Mortgage).  

Στην μακρόχρονη ιστορία τους τα US REITs έχουν δείξει ότι μπορούν να βελτιώσουν 

την ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα στην κατανομή κεφαλαίων στην αγορά 

ακινήτων. Την ίδια στιγμή τα φορολογικά πλεονεκτήματα, συνοδεύονται από μία 

θεσμική δομή που μειώνει την εταιρική ευελιξία και επιδρά αρνητικά στις αποδόσεις 

ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης (Campbell, Sirmans, 2002). 

 

6.3.2 Η Αγορά της Ευρώπης 

 

Ακολουθώντας τις πρακτικές των Η.Π.Α η Ευρώπη αν και με χρονική υστέρηση και 

με χαμηλότερους ρυθμούς, υιοθέτησε τον θεσμό των REITs δομημένο στην ίδια 

λογική φοροελαφρύνσεων. Εξαιρώντας την Ολλανδία, όπου η πρώτη εταιρία 

επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ιδρύθηκε και εισήγαγε σε οργανωμένη αγορά τις 

μετοχές της το 1969, για τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε ο θεσμός των REITs αποτελεί 

μία καινούργια πρόκληση δεδομένου ότι στη Γαλλία η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ το 

2003, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία το 2007. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της EPRA την 31 Ιουλίου 2014 οι εταιρίες 

επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία  καταλαμβάνουν το 65,5% σε όρους 

κεφαλαιοποίησης των εταιριών Real Estate που διαπραγματεύονται στις ευρωπαϊκές 

αγορές (REITs :65.5%, Non REITs 35.5%).  Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει 

διαχρονικά τις αποδόσεις των REITs στην Ευρώπη συνολικά αλλά και σε επιλεγμένες 
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χώρες επισημαίνοντας την αναπτυξιακή τους τάση. Στον δείκτη της FTSE 

EPRA/NAREIT Developed Europe συμμετέχουν αυτή τη στιγμή 87 REITs με 

κεφαλαιοποίηση 138 δις €. 

 

Πίνακας 6.3   FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe 

%Total Returns Jul-14 YTD 1yr 3yrs 5yrs 10yrs 20yrs 

Europe 0,0 15,4 21,8 12 16,2 6,3 8,4 

Europe ex UK -1,6 15,2 18,3 9,1 15,1 9 10,2 

UK 1,6 10,1 15,2 13,1 16,1 4 5,9 

France -4,1 15,8 18,5 12,5 17 14,4 13,5 

Netherlands -3,6 15 18 1,7 7 5,9 7,9 
Πηγή EPRA 

 

 Αν και τα REITs στην Ευρώπη δείχνουν να καταλαμβάνουν όλο και 

μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ακινήτων, περιορίζονται από την απουσία ενός 

πανευρωπαϊκού φορολογικού και λειτουργικού πλαισίου. Από τα 28 κράτη-μέλη της 

Ε.Ε μόνο τα 13 επιτρέπουν κάποιας μορφής φορολογική διαφάνεια για τα REITs, 

αλλά η δομή τους διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Όπως αναφέρουν οι 

Eichholtz, Kok
20
, (2007)  τα REITs ανάμεσα στα  κράτη της Ε.Ε αντιμετωπίζουν 

έντονες διαφορές στις λειτουργικές απαιτήσεις, στους κανόνες για τις επενδύσεις σε 

ακίνητα και στους χρηματοδοτικούς περιορισμούς. Η κατάσταση που επικρατεί 

σήμερα εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση επενδυτικών ροών ανάμεσα στα κράτη και 

προϊδεάζει αρνητικά τους επενδυτές ιδιαίτερα στις χώρες που δεν έχει εισαχθεί ένα 

πλαίσιο φορολογικής διαφάνειας. Κάτω από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις τα REITs σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούν να συγκριθούν με την αγορά των Η.Π.Α. 

 

6.3.3 Οι Αγορές της Ασίας-Ειρηνικού 

 

Οι εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία άρχισαν να αναπτύσσονται μετά το 

2001 στις αγορές της Ασίας με την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη να αποτελούν τους 

ηγέτες της αγοράς (Ooi, Newell, Sing, 2006). Εξαίρεση αποτελεί η Αυστραλία όπου 

το πρώτο REIT καταγράφηκε το 1971. 

                                                 
20

 Προτάσεις για την σωστή δομή και λειτουργία των ευρωπαϊκών REITs : The EU REIT and the 
Internal Market for Real Estate, Chapter V, The preferred structure for the EU REITS, Prof.dr Piet 
Eichholtz , Drs Nils Kok, Maastricht University, November 2007. 
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 Όσον αφορά την δομή, τα REITs κινούνται στα αμερικάνικα πρότυπα με την μόνη 

διαφορά να εντοπίζεται στους αυστηρότερους χρηματοδοτικούς περιορισμούς σε 

κάποιες περιπτώσεις. Σε έρευνα της η εταιρία Jones Lang LaSalle (2004) έδειξε ότι η 

ωριμότητα και η διαφάνεια σε πολλές αγορές ακινήτων της Ασίας όπως το Hong 

Kong, τη Σιγκαπούρη , τη Μαλαισία και την Ιαπωνία έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά 

την ασιατική οικονομική κρίση του 1997. Η ασιατική αγορά ακινήτων προσφέρει 

μακροπρόθεσμα οφέλη διαφοροποίησης στους διεθνείς επενδυτές και αποτελεί μία 

αγορά που προσφέρει νέες ευκαιρίες. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει στην αγορά της 

Ασίας η επικράτηση της εξωτερικής διοίκησης
21

 των REITs έναντι της εσωτερικής. 

 

Πίνακας 6.4   FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia-Selected country indices 

%Total Returns Jul-14 YTD 1yr 3yrs 5yrs 10yrs 20yrs 

Asia 4,7 9,8 10,6 12,5 11,3 8,2 6,5 

Hong Kong 7,7 13,1 8,9 4,2 4,5 11,7 7,9 

Japan 0,2 -7,4 14,2 26,3 13,8 9,1 5,1 

Australia 5,1 18,5 17,4 19,4 14,4 2,1 8,4 

Singapore 3,2 11,1 6,9 8,9 7,4 10,1 2,5 
Πηγή EPRA 

  

Παρατηρώντας τον πίνακα 6.4  βλέπουμε ότι οι αποδόσεις των REITs στην Ασία 

παραμένουν θετικές και κινούνται σταθερά κοντά στο 10%. Μείωση το πρώτο 

επτάμηνο του 2014 παρατηρείται μόνο στην αγορά της Ιαπωνίας. 

 

6.3.4 Αναδυόμενες Αγορές 

 

Την 1 Μαΐου του 2013 και μετά από αγώνες έξι ετών το νομικό πλαίσιο για την 

επίσημη λειτουργία των REITs στη Νότιο Αφρική έγινε πραγματικότητα. Το πλαίσιο 

και η δομή των αφρικανικών REITs ακολουθεί την διεθνή πρακτική γεγονός που θα 

προσελκύσει τους διεθνείς επενδυτές με εκτιμήσεις που τα ανεβάζουν στην 8
η
 θέση 

της παγκόσμιας αγοράς εταιριών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία (Boshoff, 

Bredell, 2013). 
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 Η εξωτερική διοίκηση αποδεδειγμένα παρουσιάζει χαμηλότερο κόστος ενέχει όμως μεγαλύτερους 
κινδύνους στην περίπτωση των REITs. Περισσότερα: Moody’s, (2007), Corporate Governance of 
Externally Managed REITs Presents Credit Risks. 



 

84 

 

 Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής αποτελούν και αυτές αναδυόμενες αγορές 

με αυξητικές τάσεις όσον αφορά τον αριθμό των REITs, ωστόσο σύμφωνα με τις 

διαπιστώσεις της PwC
22

 οι θεσμικοί επενδυτές φαίνονται διστακτικοί κυρίως λόγω 

της αβεβαιότητας που επικρατεί στο γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον χωρών όπως η Βραζιλία, το Μεξικό και η Αργεντινή. 

 

6.4 Η Επένδυση σε REITs 

 

Μία επένδυση σε μετοχές REITs προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα . Η τοποθέτηση 

σε μετοχές εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία βελτιώνει την μέση 

διακύμανση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Οι Conover, Friday, Sirmans 

(2002) σε έρευνα που πραγματοποίησαν με δεδομένα από την αγορά μετοχών Real 

Estate των ΗΠΑ για τα έτη 1986-1995 συμπεραίνουν ότι η προσθήκη μετοχών REITs 

ξένων αγορών σε χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει κοινές εγχώριες μετοχές, παρέχει 

χαμηλότερο κίνδυνο και υψηλότερη απόδοση. Οι ίδιοι, αναφερόμενοι στις εργασίες 

των Burns και Epley (1982), Miles και McCue (1982), Ehnis και Burik (1991), 

Gilberto (1993) τονίζουν ότι η επένδυση σε μετοχές REITs στις ΗΠΑ βελτίωσε 

σημαντικά την σχέση απόδοσης κινδύνου των αμερικάνων επενδυτών. 

 Μια επένδυση σε REITs έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι μιας άμεσης 

επένδυσης σε ακίνητα. Πιο αναλυτικά, τα REITs χαρακτηρίζονται από αυξημένη 

ρευστότητα σε σχέση με μια άμεση επένδυση σε ακίνητα που εμφανίζει περιορισμένη 

δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης, και αυτό γιατί στην περίπτωση των REITs ο 

επενδυτής κατέχει μετοχές εισηγμένες σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά, με 

δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης. Εκτός αυτού, τα REITs κατέχουν χαρτοφυλάκια 

τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό και μεγάλο μέγεθος ακινήτων, με 

αποτέλεσμα τη δυνατότητα διαφοροποίησης των επενδύσεων μέσω της βελτίωσης 

της γεωγραφικής ή/και κλαδικής διασποράς. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές σε μετοχές 

REITs επωφελούνται από τη διαφοροποίηση που κάνουν τα ίδια τα REITs στο 

χαρτοφυλάκιό τους (Καρυτινός, 2009). 

 Επιπλέον, τα REITs έχουν συχνά θεωρηθεί ως μέσα αντιστάθμισης του 

πληθωρισμού, διότι μία αναμενόμενη αύξηση θα επηρεάσει παράλληλα τις τιμές των 

ακινήτων και το εισόδημα από ακίνητα αφού οι περισσότερες μισθώσεις προβλέπουν 
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 PwC, 2014, Emerging Trends in Real Estate. 
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σχετικές αυξήσεις στα συμβόλαια. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες μπορεί να μετριάσου 

τις επιπτώσεις των πληθωριστικών δυνάμεων όπως η συνολική ζήτηση και προσφορά 

ακινήτων, τα επιτόκια και οι κυβερνητικές πολιτικές (S&P Practise Essentials Real 

Estate, 2014). 

 Ένας επενδυτής ακινήτων θα ευνοηθεί επίσης από το χαμηλότερο κόστος 

συναλλαγών που εξασφαλίζουν οι αγοραπωλησίες μετοχών έναντι των 

αγοροπωλησιών ακινήτων. Οι συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία συνοδεύονται από 

μία σειρά εξόδων που σχετίζονται με φόρους μεταβίβασης, φόρο υπεραξίας, κόστη 

μεταγραφής, τέλη και χαρτόσημα καθώς και αμοιβές δικηγόρων και 

συμβολαιογράφων. Τα κόστη αυτά σε μία χρηματιστηριακή συναλλαγή είναι 

αμελητέα. 

 Το βασικότερο πρόβλημα της αγοράς ακινήτων είναι η έλλειψη μιας 

κεντρικής συναλλακτικής αγοράς αντίστοιχης με αυτή των μετοχών. Έτσι, μια άμεση 

επένδυση σε ακίνητα εμπλέκει θέματα εκτιμήσεων από ειδικούς και μη εκτιμητές, με 

ότι αυτό σημαίνει για τη σωστή αποτίμηση της επένδυσης (Καρυτινός, 2009). Τα 

ακίνητα που βρίσκονται στην κυριότητα των REITs δημιουργούν ένα χαρτοφυλάκιο 

το οποίο διαχειρίζονται επαγγελματίες της αγοράς και το οποίο αποτιμάται από 

πιστοποιημένους εκτιμητές. Αυτό σημαίνει ότι ένας επενδυτής μετοχών σε REITs 

μπορεί να γνωρίζει την πραγματική εικόνα του χαρτοφυλακίου ακινήτων, 

πλεονέκτημα που δεν απολαμβάνει ένας επενδυτής που κατέχει άμεσα ακίνητη 

περιουσία. 

 Τέλος, πέρα από τα πολλά πλεονεκτήματα που φαίνεται να παρουσιάζει μία 

επένδυση σε REITs, αποτελεί βασικό μειονέκτημα κυρίως για μικρούς επενδυτές η 

αδυναμία άμεσου ελέγχου της διαχείρισης της επένδυσης σε ακίνητα. Επίσης, οι 

υψηλές μερισματικές και κεφαλαιακές αποδόσεις των REITs διαχρονικά, πρέπει να 

σημειωθεί ότι συνοδεύονται από μεγάλη διακύμανση στις τιμές των μετοχών τους με 

αποτέλεσμα ο κίνδυνος για το επενδυτικό κοινό να είναι αυξημένος (Καρυτινός, 

2009). 

 

6.5 Εμπειρική Έρευνα. Πως συμπεριφέρονται οι μετοχές των REITs ; 

Η περίπτωση της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. 
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Σε αυτό το πρακτικό μέρος της εργασίας αναλύεται η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

ανάμεσα στην μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ Eurobank Properties και τον Γενικό 

Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την μέθοδο της συνολοκλήρωσης. 

 

Εισαγωγή 

Η  μείωση του κινδύνου και η αύξηση της απόδοσης αποτελούν πρωταρχικό στόχο 

των επενδυτών, των μάνατζερ και των διαχειριστών χαρτοφυλακίων. Στα πλαίσια της 

θεωρίας χαρτοφυλακίου, τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την μείωση του 

κινδύνου μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν τα στοιχεία που συνδυάζονται στο 

χαρτοφυλάκιο έχουν χαμηλή ή και καθόλου συσχέτιση. Η σπουδαιότητα της 

συνδιακύμανσης υπερισχύει έναντι της σπουδαιότητας του κινδύνου κάθε 

μεμονωμένου αξιογράφου. Για τον λόγο αυτό, πολλοί αναλυτές ερευνούν την σχέση 

μεταξύ εταιριών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία και κοινών εταιριών 

διαφορετικών κλάδων αλλά και μεταξύ εταιριών που επενδύουν σε ακίνητη 

περιουσία και άμεσων επενδύσεων σε ακίνητα. 

 Εξίσου σημαντική και ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ 

διεθνών αγορών REITs και τοπικών ή ξένων αγορών αξιογράφων. Το ζητούμενο σε 

αυτές τις αναλύσεις είναι ο προσδιορισμός της συμπεριφοράς των μετοχών εταιριών 

που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία έτσι ώστε οι επενδυτές να γνωρίζουν αν η 

συμμετοχή τοπικών ή ξένων REITs στο χαρτοφυλάκιο τους συμβάλει στην επίτευξη 

διαφοροποίησης είτε σε τοπικό είτε σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η 

γνώση των σχέσεων αυτών για τους θεσμικούς επενδυτές. 

 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Οι Liu, Hartzell, Greig και Grisson (1990) εξέτασαν τα κοινά στοιχεία μεταξύ της 

αγοράς μετοχών. εταιριών ακινήτων και της αγοράς ακινήτων. Τα αποτελέσματα τους 

έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των αποδόσεων εταιριών ακινήτων 

και της αγοράς μετοχών, ενώ διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται μεταξύ αγοράς 

ακινήτων και αγοράς μετοχών. Οι Myer και Webb (1993) συγκρίνοντας αποδόσεις 

REITs, κοινών μετοχών και εμπορικών ακινήτων κατέληξαν ότι τα REITs 

συμπεριφέρονται περισσότερο ως κοινές μετοχές παρά ως εμπορικά ακίνητα. Σε 

βάθος χρόνου ωστόσο, οι αποδόσεις των REITs ήταν πιο στενά συνδεδεμένες με 

αυτές των εμπορικών ακινήτων. Οι Glascock, Lu, So (2000) αναλύοντας μηνιαίες 

αποδόσεις δεικτών (REIT Total Return Indices, FTSE NAREIT, S&P 500, NCREIF 
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Property) κατέληξαν ότι μέχρι το 1992 τα REITs συμπεριφέρονταν περισσότερο σαν 

μέσα σταθερού εισοδήματος χωρίς να φαίνεται ότι μοιράζονται δυνάμεις με την 

αγορά κοινών μετοχών. Ωστόσο, την περίοδο 1992-1996 παρουσιάστηκε 

συνολοκλήρωση μεταξύ κοινών μετοχών και REITs. Οι Hoesli, Camilo (2007) 

ανέλυσαν την διασύνδεση μεταξύ μετοχών Real Estate, κοινών μετοχών και ακινήτων 

σε 16 χώρες για την περίοδο 1990-2004. Τα αποτελέσματα εμφάνισαν θετική 

συσχέτιση και στις τρείς κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που εξετάστηκαν. Ο 

Liow (2010) χρησιμοποιώντας δεδομένα από 13 ανεπτυγμένες αγορές REITs για τα 

έτη 1989-2009 εντόπισε διάφορα επίπεδα αλληλεξάρτησης με τις εγχώριες αγορές 

μετοχών, την παγκόσμια αγορά μετοχών και την παγκόσμια αγορά ακινήτων. 

Μεγαλύτερη ολοκλήρωση παρατηρήθηκε μεταξύ των αγορών REITs και των 

τοπικών αγορών μετοχών. 

 Οι παραπάνω και αρκετές ακόμα μελέτες
23

 εξετάζουν την αλληλεξάρτηση και 

τον βαθμό διασύνδεσης μεταξύ αγορών REITs (κατά πλειοψηφία) και αγορών κοινών 

μετοχών ή αγορών Real Estate, σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια βάση καθώς σε 

τοπικό και διεθνές επίπεδο. Τα αποτελέσματα ποικίλουν, συνηγορούν όμως στο 

συμπέρασμα ότι  οι ανεπτυγμένες αγορές REITs (κυρίως των ΗΠΑ) συμπεριφέρονται 

μακροπρόθεσμα όπως οι κοινές αγορές μετοχών, μειώνοντας τα οφέλη 

διαφοροποίησης. Ωστόσο, λόγω των αποδόσεων που επιτυγχάνουν οι εταιρίες που 

επενδύουν σε ακίνητα δύναται να βελτιώνουν την σχέση απόδοσης-κινδύνου από την 

προσθήκη τους σε ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο. Οι Glascock και Kelly (2007) 

αναφέρουν ότι η διεθνής διαφοροποίηση σε REITs χάνει την ελκυστικότητά της με 

πάροδο του χρόνου, αλλά η διαφοροποίηση επενδύοντας στον κλάδο των REITs 

γίνεται όλο και πιο πολύτιμη. 

 

Mεθοδολογία 

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την χρήση μηνιαίων αποδόσεων του Γενικού 

Δείκτη (General Index) και της Eurobank Properties AEEAΠ (ΕΥΠΡΟ). Οι 

αποδόσεις προέκυψαν από την τελευταία πράξη για κάθε μήνα από τον 4
ο
 του 2006 
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 Άλλες μελέτες που αναλύουν την συσχέτιση των REITs με άλλες αγορές και κατηγορίες 
περιουσιακών στοιχείων, από την σκοπιά των αποδόσεων, των διακυμάνσεων και άλλων 
μακροοικονομικών παραγόντων αποτελούν αυτές των : Mei and Hu (2000), Seiler Myer and Webb 
(2001) Kallburg,Liu and Pasquariello (2002), Knight, Lizieri, and Satchell (2005),  Liow and Yang (2005), 
Cotter and Stevenson (2006), Liow (2007), Liow, Ho, Ibrahim and Chen (2009), Niskanen and 
Falkenbach (2010). 
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έως και τον 7
ο
 του 2014. Έτσι συγκεντρώθηκαν 100 τιμές κλεισίματος και 

δημιουργήθηκαν 99 μηνιαίες αποδόσεις για κάθε χρονοσειρά. 

 Αρχικά υπολογίζονται κάποια περιγραφικά μέτρα όπως η τυπική απόκλιση 

και η μέση απόδοση των χρονοσειρών. 

 Έπειτα πραγματοποιείται ανάλυση συνολοκλήρωσης στο οικονομετρικό 

πακέτο EViews με την μέθοδο Johansen, η οποία ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. 

 

Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας (Unit root test) 

Ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας πραγματοποιείται με τον επαυξημένο έλεγχο των Dickey- 

Fuller (Augmented Dickey- Fuller) για κάθε χρονοσειρά και ελέγχονται οι παρακάτω 

υποθέσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 5%: 

 

Ηο: Υπάρχει μοναδιαία ρίζα, δηλαδή η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη. 

Η1: Δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα, δηλαδή η χρονοσειρά είναι στάσιμη. 

 

Αν ADF test statistic <  Critical value at 5% level τότε αποδεχόμαστε την Η1, οπότε 

και η χρονοσειρά είναι στάσιμη και ολοκληρωμένη. Σε αντίθετη περίπτωση 

συνεχίζουμε την διαδικασία μετατρέποντας τις χρονοσειρές στην πρώτη διαφορά 

τους. 

 

Επιλογή υστερήσεων (Lag selection) 

Η επιλογή των υστερήσεων  γίνεται μέσα από το αυτοπαλινδρομούμενο διάνυσμα 

VAR (το οποίο αναλύει τον αντίκτυπο των τυχαίων διαταραχών στο σύστημα των 

μεταβλητών), με βάση τα κριτήρια AIC (Akaike Information Criterion) και SIC 

(Schwartz Information Criterion). Ως αριθμό υστερήσεων διαλέγουμε εκείνον που 

ελαχιστοποιεί τις τιμές των κριτηρίων. 

 

AIC = ln
   

   
  +   

 

 
k 

SIC = ln
   

   
   +  

 

 
lnn 

όπου, 

RSS = Το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων 

k = Ο αριθμός των παραμέτρων που εκτιμήθηκαν 
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n = Το μέγεθος του δείγματος 

 

Συνολοκλήρωση Johansen 

Αφού διαπιστωθεί ότι οι μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες, ίδιας τάξης 

πραγματοποιείται έλεγχος συνολοκλήρωσης βασισμένος στις υποθέσεις: 

 

Ηο: Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ Γενικού Δείκτη και ΕΥΠΡΟ. 

Η1: Υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ Γενικού Δείκτη και ΕΥΠΡΟ. 

 

Η μηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή όταν η στατιστική ίχνους (trace statistic) και  

μέγιστης ιδιοτιμής (max eigenvalue statistic) είναι μικρότερη από την κριτική τιμή 

(critical value). Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται αποδεκτή η Η1. Ο έλεγχος 

πραγματοποιείται σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

 

Αποτελέσματα 

Στον πίνακα 6.5 παρατηρούμε ότι για την περίοδο ανάλυσης τόσο η μέση απόδοση 

του GI όσο και της EYPRO είναι οριακά διάφορες του μηδενός με την EYPRO να 

έχει επιτύχει όμως την μεγαλύτερη μηνιαία απόδοση (56,38%, 2012Μ6). Η σχέση 

απόδοσης κινδύνου είναι καλύτερη για την ΑΕΕΑΠ δείχνοντας μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα για την περίοδο ανάλυσης. Και για τις δυο χρονοσειρές πρέπει να 

τονιστεί ότι ο κίνδυνος είναι κοντά στο 10%. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβλητότητα των 

αποδόσεων της ΑΕΕΑΠ είναι πολύ κοντά με αυτή των υπόλοιπων κοινών μετοχών, 

γεγονός που προαναγγέλλει την συνολοκλήρωση των δύο εξεταζόμενων 

χρονοσειρών, κάτι που θα φανεί παρακάτω. 

 

Πίνακας 6.5  Descriptive Statistics 

 

 

Τα αποτελέσματα του ADF unit root test  όπως φαίνονται στον πίνακα 6.6 

αποκαλύπτουν ότι οι κοινές μετοχές και η ΑΕΕΑΠ έχουν ADF test statistic -8.32 και 

-11,67 αντίστοιχα. Οι κριτικές τιμές ελέγχου είναι -2,89 και -2,89 αντίστοιχα. Το 

Mean monthly 

rate of return SD Min Max

(%) (%) (%) (%) Return/Risk Skewness Kurtosis

General Index -0,8054 9,492 -27,87 21,93 -0,08484861 -0,274614 3,3243

EYPRO 0,1773 10,56 -37,37 56,38 0,01678548 0,869229 11,40601
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αποτέλεσμα αυτό κάνει εμφανές ότι το ADF test statistic είναι και στις δύο 

χρονοσειρές μικρότερο από την αντίστοιχη κριτική τιμή. Επιπλέον οι p-values είναι 

0,0000 και 0,0001, πολύ μικρότερες δηλαδή του 5%. Συνεπώς η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται και οι χρονοσειρές δεν έχουν μοναδιαία ρίζα, είναι στάσιμες και 

ολοκληρωμένες στο αρχικό επίπεδο. Στο διάγραμμα των αποδόσεων 6.2 μπορεί να 

φανεί και οπτικά η στασιμότητα. 

 

Πίνακας 6.6    ADF unit root test on GI and EYPRO 
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Διάγραμμα 6.2  Μηνιαίες αποδόσεις Eurobank Properties και Γενικού Δείκτη 

 

 Για την επιλογή του κατάλληλου αριθμού υστερήσεων χρησιμοποιήθηκαν τα 

κριτήρια AIC και SIC, όπως αυτά προέκυψαν από την εκτίμηση του 

αυτοπαλίνδρομου διανύσματος (VAR) για lag = 1,2,3 . Για lag = 1 τα κριτήρια AIC, 

SIC πήραν τις μικρότερες τιμές όπως φαίνεται στον πίνακα 6.7. 

 

 

 

 

Unit root statistic level

ADF  test 

statistic

Critical 

value Degree of Integration

General Index -8,326414 -2,891234 I(0)

EYPRO -11,67469 -2,891234 I(0)

P value

General Index 0,0000

EYPRO 0,0001
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Πίνακας 6.7     Lag selection 

 

 

 Τέλος, από τα αποτελέσματα του Johansen cointegration test συμπεραίνουμε 

ότι υπάρχει ισχυρός βαθμός συνολοκλήρωσης μεταξύ της ΕUPRO και του GI. Τόσο ο 

έλεγχος ίχνους όσο και ο έλεγχος ιδιοτιμής υποδεικνύουν την ύπαρξη δύο εξισώσεων 

συνολοκλήρωσης. Από τον πίνακα 6.8 φαίνεται ότι τα στατιστικά (trace, maxeigen) 

είναι μεγαλύτερα από τις κριτικές τιμές για επίπεδο σημαντικότητας 5% και στις δύο 

υποθέσεις (none, at most 1), απορρίπτοντας έτσι την μηδενική υπόθεση και 

επιβεβαιώνοντας ότι η ΑΕΕΑΠ και το σύνολο των κοινών μετοχών του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολοκληρώνονται. 

 

 Πίνακας 6.8     Johansen cointegration test 

 

 

6.6 Συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών 

REITs  και εξετάστηκε η σχέση ανάμεσα στην μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ 

«Eurobank Properties» και του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 Η φορολογική και θεσμική ιδιαιτερότητα των REITs αποτελεί  την κινητήρια 

δύναμη τους και η διεθνής βιβλιογραφία έχει δείξει ότι η επένδυση σε REITs μπορεί 

να βελτιώσει την σχέση απόδοσης – κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου. Η ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε κατέληξε σε ισχυρό βαθμό συνολοκλήρωσης ανάμεσα στην 

ΑΕΕΑΠ και τον Γενικό Δείκτη, γεγονός που σημαίνει ότι οι μετοχές της ΑΕΕΑΠ για 

την περίοδο 4
ο
 του 2006 έως 7

ο
 του 2014 συμπεριφέρονται όπως οι κοινές μετοχές 

στην ελληνική αγορά. Έτσι ένας επενδυτής της εγχώριας αγοράς μετοχών δεν θα 

Lag AIC SIC

1 -3,875506 -3,71724

2 -3,824632 -3,55893

3 -3,794989 -3,42102

Variables Statistic None At most 1

General Index Trace statistic 90,44385 36,3307

 and EYPRO Critical value(0,05) 20,26184 9,164546

Max Eigen statistic 54,11315 36,3307

Critical value(0,05) 15,8921 9,164546

                 Two cointegrating equations at the 0,05 level
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μπορούσε να αποκομίσει σημαντικά οφέλη διαφοροποίησης συμπεριλαμβάνοντας 

μετοχές REITs στο χαρτοφυλάκιο του. 

 Πρέπει να τονιστεί ότι το φορολογικό πλαίσιο που καλύπτει τα REITs μπορεί 

να δώσει νέα δυναμική στην ελληνική αγορά ακινήτων, η οποία παραμένει δέσμια 

πολιτικών και κατ επέκταση φορολογικών εξελίξεων τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο θα 

πρέπει παράλληλα να εξεταστεί η σχέση των REITs με τις άμεσες επενδύσεις σε 

ακίνητη περιουσία στην ελληνική αγορά, καθώς και η σχέση τους με άλλα 

περιουσιακά στοιχεία, ώστε να προβάλει μια ξεκάθαρη εικόνα για την συμπεριφορά 

του θεσμού των ελληνικών REITs.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Η εργασία αυτή προσπάθησε να τονίσει τη σημαντικότητα της εκτιμητικής 

διαδικασίας και τις προεκτάσεις αυτής στη λογιστική ακινήτων στα πλαίσια μιας 

αγοράς ακινήτων που χαρακτηρίζεται από ετερογένεια και αναποτελεσματικότητα. 

Επιπλέον αναλύθηκε ο θεσμός των REITs στα οποία βρίσκει εφαρμογή σε πρακτικό 

επίπεδο όλη η θεωρία του Real Estate και πραγματοποιήθηκε μια εμπειρική μελέτη  

που ερευνά την συμπεριφορά των μετοχών της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ σε 

σχέση με τις κοινές μετοχές του Γενικού Δείκτη. 

 Η ανάλυσης της εκτιμητικής διαδικασίας και των μεθόδων αποτίμησης 

επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς ότι πρόκειται για μια διαδικασία ανάμεσα στην 

επιστήμη και την τέχνη. Κάθε ανάθεση εκτίμησης ακινήτου είναι ανεξάρτητη και 

στηρίζεται αποκλειστικά στον τρόπο λειτουργίας και στα χαρακτηριστικά της 

εκάστοτε αγοράς που ανήκει το ακίνητο, στα ειδικά γνωρίσματα αυτού, στον σκοπό 

προσδιορισμού της αξίας και το σημαντικότερο στην κρίση και την εμπειρία του 

εκτιμητή. 

 Από την ανάλυση των μεθόδων αποτίμησης ακινήτων συμπεραίνουμε ότι ο 

κορμός της εκτιμητικής διαδικασίας είναι η σύγκριση και η ύπαρξη δεδομένων 

σύγκρισης είτε για προσαρμογές στις ροές ακινήτων, είτε για τον προσδιορισμό του 

κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου είτε για τον προσδιορισμό του κόστους ή του 

πρότυπου κόστους κατασκευής. Όπως τονίζει ο Γκάνος (2012) η έλλειψη επαρκών 

και κατάλληλων συγκριτικών στοιχείων σημαίνει μεγαλύτερη εξάρτηση από την 

κρίση του εκτιμητή.  Βασικό επίσης συμπέρασμα αποτελεί το γεγονός ότι ανάμεσα 

στις μεθόδους αποτίμησης δεν υπάρχει κάποια που να υπερτερεί με διαφορά έναντι 

άλλων καθώς η εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τους παράγοντες 

που αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη παράγραφο. Από τις μεθόδους που 

κυριαρχούν στην βιβλιογραφία και αναλύθηκαν, τρεις εφαρμόζονται ευρέως από τους 

επαγγελματίες εκτιμητές και είναι και αυτές που αναγνωρίζονται από το ΔΠΧΠ 13, 

δηλαδή η συγκριτική μέθοδος, η εισοδηματική και η μέθοδος του κόστους. 



 

94 

 

 Ως προς την λογιστική εύλογης αξίας, οι ασάφειες και η αβεβαιότητα γύρω 

από τις λογιστικές εκτιμήσεις στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έγινε μια προσπάθεια 

να μετριασθούν  με την έκδοση του ΔΠΧΠ 13, το οποίο συγκλίνει με τα Διεθνή 

Εκτιμητικά Πρότυπα, θέτει τις βάσεις επιμέτρησης, ορίζει τις τεχνικές αποτίμησης 

και την ιεράρχηση των ροών εύλογης αξίας και απαιτεί συγκεκριμένες 

γνωστοποιήσεις που αυξάνουν την αξιοπιστία των εκτιμήσεων. Τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν για την λογιστική ακινήτων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία από 

έρευνες είναι η αύξηση της συνάφειας και της συγκρισιμότητας  των οικονομικών 

καταστάσεων, προσφέροντας παράλληλα αυξημένη δυνατότητα πρόβλεψης 

μελλοντικών ροών και λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Τονίζεται όμως ότι ο 

κίνδυνος χειραγώγησης των αποτελεσμάτων ελλοχεύει κυρίως για τις ροές ακινήτων 

που κατατάσσονται στο 3
ο
 επίπεδο αφού είναι δεκτικές προσαρμογών που 

στηρίζονται αποκλειστικά στην κρίση του εκτιμητή. Από την ανάλυση της σχέσης 

εκτιμητή – ελεγκτή και των διαδικασιών ελέγχου για τις λογιστικές εκτιμήσεις 

εύλογης αξίας γίνεται φανερό ότι ένας ελεγκτής που έχει εμβαθύνει  στην εκτιμητική 

ακινήτων δύναται να αυξήσει την αξιοπιστία των εκτιμήσεων, διενεργώντας 

στοχευμένο και αποτελεσματικό έλεγχο. 

 Η ανάλυση των REITs έδειξε ότι διαχρονικά έχουν επιτύχει θετικές αποδόσεις 

σε διεθνές επίπεδο βάσει των δεικτών FTSE EPRA / NAREIT, στηριζόμενα κυρίως 

στις φορολογικές και θεσμικές ιδιαιτερότητες που τα χαρακτηρίζουν. Από τις έρευνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις αποδόσεις των REITs  προκύπτει ότι 

πλέον τα οφέλη διαφοροποίησης από την συμμετοχή τους σε ένα χαρτοφυλάκιο 

μπορεί να έχουν περιοριστεί από την αυξημένη συσχέτιση με την αγορά κοινών 

μετοχών, ωστόσο μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του χαρτοφυλακίου λόγω 

αυξημένων αποδόσεων ανά μονάδα κινδύνου. 

 Τέλος, η εμπειρική μελέτη που διενεργήθηκε ανάμεσα στην μεγαλύτερη 

εισηγμένη ελληνική ΑΕΕΑΠ και τον Γενικό Δείκτη για την περίοδο 2006-2014 

κατέληξε σε ισχυρό βαθμό συνολοκλήρωσης, γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί και 

από τις γενικότερες αρνητικές οικονομικές – πολιτικές συνθήκες που κρατάνε δέσμιο 

το Χρηματιστήριο Αθηνών τα τελευταία χρόνια.  
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Ημερομηνία 
Τιμή Γενικού 

Δείκτη          
(GI) 

Τιμή EYPRO Απόδοση 
Γενικού 

Δείκτη (GI) 

Απόδοση EYPRO 

28/4/2006 4139,96 13,68 
 

  

31/5/2006 3753,21 12,59 -0,09342 -0,079678363 

30/6/2006 3693,75 12,59 -0,01584 0 

31/7/2006 3747,98 12,57 0,014682 -0,001588562 

31/8/2006 3868,62 12,52 0,032188 -0,003977725 

29/9/2006 3931,05 12,7 0,016138 0,014376997 

31/10/2006 4128,6 13,39 0,050254 0,054330709 

30/11/2006 4220,5 13,04 0,022259 -0,02613891 

29/12/2006 4394,13 14,28 0,04114 0,095092025 

31/1/2007 4710,24 14,4 0,071939 0,008403361 

28/2/2007 4503,96 14,88 -0,04379 0,033333333 

30/3/2007 4643,14 14,52 0,030902 -0,024193548 

30/4/2007 4763,83 14,26 0,025993 -0,017906336 

31/5/2007 4972,19 14,15 0,043738 -0,007713885 

29/6/2007 4843,78 13,58 -0,02583 -0,040282686 

31/7/2007 4917,5 14,1 0,01522 0,038291605 

31/8/2007 4912,53 12,75 -0,00101 -0,095744681 

28/9/2007 5123,36 11,46 0,042917 -0,101176471 

31/10/2007 5334,5 11,06 0,041211 -0,034904014 

30/11/2007 5053,87 9,3 -0,05261 -0,159132007 

31/12/2007 5178,83 9,1 0,024726 -0,021505376 

31/1/2008 4362,79 8,4 -0,15757 -0,076923077 

29/2/2008 4133,03 8,82 -0,05266 0,05 

31/3/2008 3985,97 8,28 -0,03558 -0,06122449 

30/4/2008 4214,16 8,18 0,057248 -0,012077295 

30/5/2008 4176,51 8,2 -0,00893 0,002444988 

30/6/2008 3439,71 7,7 -0,17642 -0,06097561 

31/7/2008 3394,64 7,38 -0,0131 -0,041558442 

29/8/2008 3292,69 8 -0,03003 0,08401084 

30/9/2008 2856,47 7,54 -0,13248 -0,0575 

31/10/2008 2060,31 5,32 -0,27872 -0,294429708 

28/11/2008 1913,52 6,16 -0,07125 0,157894737 

31/12/2008 1786,51 5,58 -0,06638 -0,094155844 

30/1/2009 1779,47 5,8 -0,00394 0,039426523 

27/2/2009 1535,82 6,46 -0,13692 0,113793103 

31/3/2009 1684,37 6,7 0,096724 0,037151703 

30/4/2009 2053,74 7 0,219293 0,044776119 

29/5/2009 2327,47 7 0,133284 0 

30/6/2009 2209,99 7,1 -0,05048 0,014285714 

31/7/2009 2362,35 7,65 0,068941 0,077464789 

31/8/2009 2466,41 7,87 0,044049 0,02875817 

30/9/2009 2661,42 8,26 0,079066 0,049555273 
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30/10/2009 2686,21 8,57 0,009315 0,037530266 

30/11/2009 2263,67 8,7 -0,1573 0,015169195 

31/12/2009 2196,16 8,3 -0,02982 -0,045977011 

29/1/2010 2048,32 7,3 -0,06732 -0,120481928 

26/2/2010 1913,16 7,47 -0,06599 0,023287671 

31/3/2010 2067,49 7,07 0,080668 -0,053547523 

30/4/2010 1869,99 5,62 -0,09553 -0,205091938 

31/5/2010 1550,78 5,8 -0,1707 0,03202847 

30/6/2010 1434,22 5,54 -0,07516 -0,044827586 

30/7/2010 1681,98 6 0,172749 0,083032491 

31/8/2010 1555,41 5,92 -0,07525 -0,013333333 

30/9/2010 1471,04 6 -0,05424 0,013513514 

29/10/2010 1547,43 6 0,051929 0 

30/11/2010 1419,67 5,75 -0,08256 -0,041666667 

31/12/2010 1413,94 5,95 -0,00404 0,034782609 

31/1/2011 1593,3 6,3 0,126851 0,058823529 

28/2/2011 1576,86 6,61 -0,01032 0,049206349 

31/3/2011 1535,19 6,45 -0,02643 -0,024205749 

29/4/2011 1434,65 6 -0,06549 -0,069767442 

31/5/2011 1309,46 5,75 -0,08726 -0,041666667 

30/6/2011 1279,06 5,7 -0,02322 -0,008695652 

29/7/2011 1204,15 5,59 -0,05857 -0,019298246 

31/8/2011 915,98 4,8 -0,23931 -0,141323792 

30/9/2011 798,42 4,01 -0,12834 -0,164583333 

31/10/2011 808,58 4,12 0,012725 0,027431421 

30/11/2011 682,21 3,52 -0,15629 -0,145631068 

30/12/2011 680,42 3,8 -0,00262 0,079545455 

31/1/2012 796,02 3,8 0,169895 0 

29/2/2012 743,59 4 -0,06587 0,052631579 

30/3/2012 728,93 3,65 -0,01972 -0,0875 

30/4/2012 699,91 3,88 -0,03981 0,063013699 

31/5/2012 525,45 2,43 -0,24926 -0,37371134 

29/6/2012 611,16 3,8 0,163117 0,563786008 

31/7/2012 598,68 4,1 -0,02042 0,078947368 

31/8/2012 646,82 4,05 0,08041 -0,012195122 

28/9/2012 739,12 4,78 0,142698 0,180246914 

31/10/2012 801,32 4,81 0,084154 0,006276151 

30/11/2012 809,14 5 0,009759 0,03950104 

31/12/2012 907,9 4,9 0,122056 -0,02 

31/1/2013 986,76 5,41 0,08686 0,104081633 

28/2/2013 1007,99 5,8 0,021515 0,072088725 

28/3/2013 869,19 5,82 -0,1377 0,003448276 

30/4/2013 974,09 6,28 0,120687 0,079037801 

31/5/2013 1014,53 6,95 0,041516 0,106687898 

28/6/2013 847,57 7,13 -0,16457 0,025899281 

31/7/2013 884,6 6,91 0,04369 -0,03085554 
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30/8/2013 899,92 6,52 0,017319 -0,056439942 

30/9/2013 1014,06 7,43 0,126833 0,139570552 

31/10/2013 1188,17 9,02 0,171696 0,213997308 

29/11/2013 1195,68 8,27 0,006321 -0,083148559 

31/12/2013 1162,68 8,08 -0,0276 -0,022974607 

31/1/2014 1176,92 7,55 0,012248 -0,065594059 

28/2/2014 1310,41 8 0,113423 0,059602649 

31/3/2014 1335,74 9,1 0,01933 0,1375 

30/4/2014 1232,12 8,34 -0,07757 -0,083516484 

30/5/2014 1223,48 7,85 -0,00701 -0,058752998 

30/6/2014 1214,31 8,65 -0,0075 0,101910828 

31/7/2014 1169,01 9,49 -0,03731 0,097109827 

 

 

 

 EYPRO GIASE 

 Mean  0.001773 -0.008054 

 Median  0.000000 -0.004036 

 Maximum  0.563786  0.219293 

 Minimum -0.373711 -0.278722 

 Std. Dev.  0.105627  0.094922 

 Skewness  0.869229 -0.274614 

 Kurtosis  11.40601  3.324300 

   

 Jarque-Bera  303.9436  1.678142 

 Probability  0.000000  0.432112 

   

 Sum  0.175505 -0.797374 

 Sum Sq. Dev.  1.093398  0.883006 

   

 Observations  99  99 

 

 

Null Hypothesis: EYPRO has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.67469  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.498439  

 5% level  -2.891234  

 10% level  -2.582678  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EYPRO)   

Method: Least Squares   

Date: 08/21/14   Time: 22:14   

Sample (adjusted): 2006M06 2014M07  

Included observations: 98 after adjustments  



 

105 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EYPRO(-1) -1.174619 0.100612 -11.67469 0.0000 

C 0.002744 0.010583 0.259245 0.7960 
     
     R-squared 0.586738     Mean dependent var 0.001804 

Adjusted R-squared 0.582434     S.D. dependent var 0.162124 

S.E. of regression 0.104763     Akaike info criterion -1.654027 

Sum squared resid 1.053636     Schwarz criterion -1.601273 

Log likelihood 83.04733     Hannan-Quinn criter. -1.632689 

F-statistic 136.2984     Durbin-Watson stat 1.976392 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Null Hypothesis: GIASE has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.326414  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.498439  

 5% level  -2.891234  

 10% level  -2.582678  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GIASE)   

Method: Least Squares   

Date: 08/21/14   Time: 22:15   

Sample (adjusted): 2006M06 2014M07  

Included observations: 98 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GIASE(-1) -0.834982 0.100281 -8.326414 0.0000 

C -0.005903 0.009546 -0.618413 0.5378 
     
     R-squared 0.419340     Mean dependent var 0.000573 

Adjusted R-squared 0.413292     S.D. dependent var 0.122964 

S.E. of regression 0.094186     Akaike info criterion -1.866885 

Sum squared resid 0.851623     Schwarz criterion -1.814131 

Log likelihood 93.47739     Hannan-Quinn criter. -1.845547 

F-statistic 69.32917     Durbin-Watson stat 1.984186 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 
 
 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 08/21/14   Time: 22:18 

 Sample (adjusted): 2006M06 2014M07 

 Included observations: 98 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
    EYPRO GIASE 
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   EYPRO(-1) -0.262253 -0.075005 

  (0.12113)  (0.10958) 

 [-2.16511] [-0.68450] 

   

GIASE(-1)  0.173165  0.211671 

  (0.13429)  (0.12148) 

 [ 1.28953] [ 1.74243] 

   

C  0.004157 -0.005482 

  (0.01060)  (0.00959) 

 [ 0.39202] [-0.57145] 
   
    R-squared  0.047102  0.032206 

 Adj. R-squared  0.027041  0.011832 

 Sum sq. resids  1.035510  0.847443 

 S.E. equation  0.104404  0.094448 

 F-statistic  2.347928  1.580708 

 Log likelihood  83.89761  93.71846 

 Akaike AIC -1.650972 -1.851397 

 Schwarz SC -1.571840 -1.772265 

 Mean dependent  0.002604 -0.007183 

 S.D. dependent  0.105844  0.095012 
   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  6.70E-05 

 Determinant resid covariance  6.29E-05 

 Log likelihood  195.8998 

 Akaike information criterion -3.875506 

 Schwarz criterion -3.717243 
   
   

 
   
 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 08/21/14   Time: 22:19 

 Sample (adjusted): 2006M07 2014M07 

 Included observations: 97 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
    EYPRO GIASE 
   
   EYPRO(-1) -0.254886 -0.028160 

  (0.12720)  (0.11267) 

 [-2.00380] [-0.24993] 

   

EYPRO(-2)  0.044138  0.223480 

  (0.12764)  (0.11307) 

 [ 0.34579] [ 1.97655] 

   

GIASE(-1)  0.174214  0.204098 

  (0.13963)  (0.12368) 

 [ 1.24768] [ 1.65018] 

   

GIASE(-2) -0.050483 -0.184950 

  (0.13892)  (0.12305) 

 [-0.36340] [-1.50304] 

   

C  0.003862 -0.007026 

  (0.01086)  (0.00962) 

 [ 0.35570] [-0.73048] 
   
    R-squared  0.048839  0.073759 

 Adj. R-squared  0.007485  0.033488 
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 Sum sq. resids  1.033616  0.810988 

 S.E. equation  0.105995  0.093889 

 F-statistic  1.180985  1.831561 

 Log likelihood  82.63289  94.39732 

 Akaike AIC -1.600678 -1.843244 

 Schwarz SC -1.467961 -1.710527 

 Mean dependent  0.002631 -0.007094 

 S.D. dependent  0.106394  0.095501 
   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  6.77E-05 

 Determinant resid covariance  6.09E-05 

 Log likelihood  195.4816 

 Akaike information criterion -3.824362 

 Schwarz criterion -3.558928 
   
   

 
 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 08/21/14   Time: 22:20 

 Sample (adjusted): 2006M08 2014M07 

 Included observations: 96 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
    EYPRO GIASE 
   
   EYPRO(-1) -0.246368 -0.026245 

  (0.12912)  (0.11149) 

 [-1.90799] [-0.23539] 

   

EYPRO(-2)  0.076562  0.259169 

  (0.13344)  (0.11522) 

 [ 0.57374] [ 2.24930] 

   

EYPRO(-3)  0.103533  0.033295 

  (0.13239)  (0.11431) 

 [ 0.78205] [ 0.29127] 

   

GIASE(-1)  0.153711  0.208245 

  (0.14470)  (0.12494) 

 [ 1.06230] [ 1.66676] 

   

GIASE(-2) -0.073666 -0.242715 

  (0.14368)  (0.12406) 

 [-0.51271] [-1.95639] 

   

GIASE(-3)  0.009279  0.216514 

  (0.14245)  (0.12300) 

 [ 0.06514] [ 1.76026] 

   

C  0.003606 -0.006015 

  (0.01110)  (0.00958) 

 [ 0.32492] [-0.62768] 
   
    R-squared  0.059505  0.129264 

 Adj. R-squared -0.003899  0.070562 

 Sum sq. resids  1.022009  0.761972 

 S.E. equation  0.107160  0.092528 

 F-statistic  0.938499  2.202057 

 Log likelihood  81.82565  95.91917 

 Akaike AIC -1.558868 -1.852483 

 Schwarz SC -1.371884 -1.665499 

 Mean dependent  0.002675 -0.007321 
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 S.D. dependent  0.106952  0.095976 
   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  6.70E-05 

 Determinant resid covariance  5.76E-05 

 Log likelihood  196.1595 

 Akaike information criterion -3.794989 

 Schwarz criterion -3.421022 
   
   

 

 

 

 

Date: 08/21/14   Time: 22:23   

Sample (adjusted): 2006M07 2014M07   

Included observations: 97 after adjustments  

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 

Series: EYPRO GIASE    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.427572  90.44385  20.26184  0.0000 

At most 1 *  0.312397  36.33070  9.164546  0.0000 
     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.427572  54.11315  15.89210  0.0000 

At most 1 *  0.312397  36.33070  9.164546  0.0000 
     
      Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     EYPRO GIASE C   

 17.74460 -13.96382 -0.137574   

 5.546070  10.05777  0.053105   
     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(EYPRO) -0.050265 -0.057484   

D(GIASE)  0.028933 -0.057353   
     
          

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  177.3162  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
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EYPRO GIASE C   

 1.000000 -0.786933 -0.007753   

  (0.09258)  (0.00676)   

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(EYPRO) -0.891936    

  (0.21625)    

D(GIASE)  0.513401    

  (0.19754)    
     
     
 

 

 


