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πρΟλΟΓΟΣ
Θα θέλαμε αυτό το σύγγραμμα, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα προγράμματα 

Κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν ανά την Ελλάδα από τα ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ, να συμβάλει 
στο να αναδειχθούν οι Μεσίτες Ακινήτων πρωταγωνιστές στην Αγορά, και αυτό επειδή 
πραγματικά το αξίζουν.

Οι Μεσίτες Ακινήτων, σε εβδομαδιαία βάση, παρατηρούν και συμμετέχουν σε περισ-
σότερες συναλλαγές ακινήτων από εκείνες που θα πραγματοποιήσει ένας πολίτης σε ολό-
κληρη τη ζωή του. Αναμφίβολα οι Μεσίτες Ακινήτων μέσα από τις επιτυχίες αλλά και μέσα 
από τις αποτυχίες τους, γνωρίζουν βιωματικά, όσο κανένας άλλος, την Αγορά στην οποία 
δραστηριοποιούνται. Η γνώση αυτή δημιουργεί δυνατότητες οι οποίες για να γίνουν πραγ-
ματικότητα θα πρέπει οι Μεσίτες να αναπτύξουν και ανάλογες δεξιότητες όπως:

• Να συλλέγουν και να ταξινομούν τα στοιχεία που αντιλαμβάνονται
• Να διακρίνουν την σπουδαιότητά τους και να τα ταξινομούν σύμφωνα με βασικές 

στατιστικές αρχές
• Να συνεργάζονται με άλλους Μεσίτες και να δημιουργούν κοινές βάσεις δεδομένων 

που θα τους δίνουν επαφή με το «όλον»
• Να επεκτείνουν τις γνώσεων τους σε θέματα διεθνούς ορολογίας
• Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία
• Να συντάσσουν Εκθέσεις Εκτίμησης - πραγματογνωμοσύνης Αγοραίων Αξιών Ακι-

νήτων, κ.α.
Η έλλειψη των παραπάνω, και κυρίως η έλλειψη καθολικής συνεργατικής συμπεριφο-

ράς και συλλογικής καταχώρησης πραγματικών στοιχείων από τους Μεσίτες, επέτρεψε σε 
άλλους κλάδους να επωφελούνται, παρέχοντας συμβουλευτικές και εκτιμητικές υπηρεσίες 
τόσο στους ιδιώτες όσο και στο Δημόσιο. Αντίθετα, σε χώρες όπου συνεργάστηκαν και 
δημιούργησαν κοινές και ειλικρινείς βάσεις πραγματικής συνεργασίας (MLS,) οι Μεσίτες 
πρωταγωνιστούν στην Αγορά και την έρευνα, κερδίζουν χρήματα και κύρος, δημιουργώ-
ντας ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα, υπερασπίζοντας παράλληλα την διαφάνεια και 
τους καταναλωτές.

Τα τελευταία χρόνια είχαμε την «ατυχία» να γνωρίσουμε από κοντά τις επιτυχίες των 
συναδέλφων μας στο εξωτερικό και δεν μπορούμε να ησυχάσουμε εάν δεν πετύχουμε και 
στην πατρίδα μας.

Νίκος Μανομενίδης, CRS, ABR, BPOR
International REALTOR®

Γενικός Γραμματέας ΟΜΑΣΕ

Μίλτος Αποστολίδης, CRS, ABR, BPOR
International REALTOR®

Εκπαιδευτής CEREAN
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πΕρΙλΗΨΗ
Η πρώτη αυτή δεκαετία του 21ου αιώνα, παρουσίασε πολλαπλές προκλήσεις στη 

Αγορά των Ακινήτων. Την έκρηξη στέγασης μαζί με την ταυτόχρονη αύξηση της αξίας 
των ακινήτων στις αρχές του 2000, ακολούθησε οικονομική ύφεση, καθυστερήσεις 
στις πληρωμές των ενυπόθηκων δανείων και η δημιουργία μιας άστατης αγοράς κατά 
τα τέλη της δεκαετίας που συνεχίστηκε και στις αρχές της επόμενης.  Στο Κεφάλαιο 1 
γίνεται αναφορά γενικά για την Αγορά των Ακινήτων, μία Αγορά που παίζει πρωταρχικό 
ρόλο στην οικονομία όλων των χωρών παγκοσμίως αφού η κατοικία αποτελεί ένα από 
τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία κάθε νοικοκυριού. Στην πρώτη αυτή ενότητα 
γίνεται αναφορά τόσο σε κύρια στοιχεία της αγοράς ακινήτων όσο και σε δεδομένα 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. παρουσιάζονται διεθνείς εκτιμητικοί φορείς καθώς 
επίσης τα πρότυπα και οι πρακτικές που αυτοί ορίζουν. Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσεται 
ο ν. 4072/2012 (Άρθρα 197-204: Μεσίτες Ακινήτων) και γενικότερα γίνεται αναφορά 
στο ευρύτερο  επαγγελματικό περιβάλλον της δραστηριότητας ενός Μεσίτη Ακινήτων 
(Κώδικες Δεοντολογίας, κτλ.). Ο «νόμος των Μεσιτών», όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν 
οι επαγγελματίες, ήρθε να θέσει νέα δεδομένα και να επαναπροσδιορίσει το περιβάλλον 
άσκησης του Επαγγέλματος του Μεσίτη Ακινήτων. Τα Κεφάλαια 3 και 4 αναφέρονται 
όχι μόνο στις εκτιμήσεις ακινήτων αλλά και στον ιδιαίτερο ρόλο που έχει ο Μεσίτης στη 
διαδικασία της εκτίμησης της Αγοραίας Αξίας των ακινήτων βάσει των Συγκριτικών 
Στοιχείων. Το μέρος αυτό του προγράμματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει τους 
Μεσίτες Ακινήτων να κατανοήσουν τον τρόπο προσέγγισης της αξίας ενός ακινήτου και 
τα θεμέλια εφαρμογής των εκτιμητικών μεθόδων, μέσα από απλά    παραδείγματα. Τέλος, 
παρουσιάζονται εργαλεία που χρησιμοποιούνται και ορολογία που ακολουθείται από 
Μεσίτες Ακινήτων σε διεθνές επίπεδο.
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ABSTRACT
The first decade of the 21st century has presented multiple challenges to the Real 

Estate Market. The housing boom and the rising of property values in the early 2000, has 
been followed by economic recession, mortgage defaults (delays in mortgage payments) 
and the creation of an unstable and unsettled market at the end of the decade and at 
the early next one. Chapter 1 gives a general reference for the Real Estate Market, a Mar-
ket with a principal role in all economies in a worldwide level, since the house is one of 
the most important assets of any household. This first section refers to both primary ele-
ments of the Real Estate Markets and the Business Environment. International valuation 
bodies and entities are presented as well as the Standards and the Practices they define 
and set. In Chapter 2 there is a development and analysis of the Law 4072/2012 (Arti-
cles 197-204: Real Estate Agents), and in more general the chapter refers to the wider 
professional environment of the activity of a Real Estate Agent (Codes of Ethics, etc.). 
The «Law of the Real Estate Agents», as it is called by the professionals, came to set new 
standards and redefine the business environment for the profession of the Real Estate 
Agent. Chapters 3 and 4 refer not only to property valuations, but further to that, to the 
special role of the Agent to the Valuation process for the determination of the market val-
ues based on the Market data Comparison approach. This part of the program has been 
designed in such way in order to help Real Estate Agents to understand the way that 
property values are approached and the fundamentals for the application of the Valua-
tion Methods, through simple examples. Finally, there is a presentation of contemporary 
tools and terminology that is followed by Real Estate Agents at an international level. 
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ΚΕΦΑλΑΙΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1

Ελλάδα

Για τους απ’ έξω είναι η κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, ο τόπος προέλευσης των δικών 
τους εθνικών μύθων, η χώρα ονειρικών δραπετεύσεων από τη δική τους καταπιεστική 
πραγματικότητα (παρά τον συνεχή φόβο ότι ο ταξιτζής που θα τους παραλάβει από το 
αεροδρόμιο τους την έχει στημένη). Με την Κρίση δημιουργήθηκαν και άλλοι συνειρμοί: 

η Lehman Brothers της Ευρώπης, η απαξίωση της στατιστικής, παράδειγμα προς 
αποφυγήν, δικαιολογία για την προώθηση ανόητων οικονομικών πολιτικών στις χώρες 
τους. Για εμάς τους από εδώ, η χώρα των πιο γλυκών αντιφάσεων που μαζί τους δεν 

κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, αναπαράγοντας έτσι αέναα τον φαύλο κύκλο της αυτο-
αποθέωσης και της αυτο-απαξίωσης.

Κρίση

Περίοδος όπου συμβιώνουν (για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τουλάχιστον έξι μήνες) 
δύο πλεονάσματα: ένα πλεόνασμα μισθωτής εργασίας (που δεν θέλει κανείς να μισθώσει) 

και ένα πλεόνασμα κεφαλαίων (δηλαδή αποταμιεύσεων που δεν βρίσκουν επικερδή 
τοποθέτηση)

Βαρουφάκης (2011)
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 Εισαγωγή
Το Κεφάλαιο 1 αναπτύσσεται αρχικά με μια αναφορά σε Στοιχεία και Δείκτες του 
Ελληνικού Οικονομικού περιβάλλοντος όπως ΑΕπ, πληθωρισμός, κτλ. από το 2007 
μέχρι και το 2012. Γίνεται μνεία στη σημασία και το ρόλο της Αγοράς Ακινήτων, 
και πιο συγκεκριμένα της κατοικίας στον ελλαδικό χώρο, κάνοντας, ταυτόχρονα, 
μια αναδρομή στον επενδυτικό-περιουσιακό ρόλο του ακινήτου για το ελληνικό 
νοικοκυριό. Αναπτύσσεται η αρχή της προσφοράς και της Ζήτησης για τα ακίνητα, 
με περεταίρω ανάπτυξη σημαντικών οικονομικών δεικτών που εφαρμόζονται στην 
αγορά ακίνητης περιουσίας. Ερμηνεύονται και αναλύονται στατιστικοί δείκτες 
που χρησιμοποιούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

     
Στο επόμενο μέρος του κεφαλαίου γίνεται μια εμπεριστατωμένη αναφορά 
σε στοιχεία του επιχειρηματικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος,  η οποία 
περιλαμβάνει μια «ιστορική» αναδρομή της εξέλιξης της μεσιτείας ακινήτων στην 
Ελλάδα με αναφορά σε σχετικές νομοθεσίες, όπως επίσης περιγράφεται και ο 
πρωταγωνιστικός ρόλος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος 
(Ο.Μ.Α.Σ.Ε.) στην ψήφιση του νόμου- «σταθμό» για τους επαγγελματίες μεσίτες 
ακινήτων, δηλαδή τον Ν. 4072/2012.
Το κεφάλαιο συνεχίζει με μια εισαγωγή στις εκτιμήσεις ακινήτων και το ρόλο των 
εκτιμητών ακινήτων (ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης). Γίνεται αναφορά 
στους κύριους διεθνείς εκτιμητικούς φορείς και επαγγελματικές Ενώσεις, οι 
οποίοι καθορίζουν σε διεθνές επίπεδο τα εκτιμητικά πρότυπα και αποτελούν τις 
αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές ενώσεις εκτιμητών περιουσιακών στοιχείων. 
Η ενότητα ολοκληρώνεται με την Εισαγωγή μιας θεμελιώδους νομοθεσίας 
περιουσιακών συναλλαγών με σχετική αναφορά στην έννοια του ακινήτου 
και της κυριότητας αυτού. Επίσης, ορίζεται σαν έννοια ο περιβάλλον χώρος, 
αναπτύσσοντας την επίδραση των πολεοδομικών παραγόντων στις αξίες των 
ακινήτων.         

 σκοπός του κεφαλαίου και αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του Κεφαλαίου 1 είναι να γνωρίσει ο εκπαιδευόμενος, τους σχετικούς με 
τις περιουσιακές συναλλαγές μακροοικονομικούς, μικροοικονομικούς και χρημα-
τοοικονομικούς παράγοντες, να κατανοεί τους αντίστοιχους δείκτες και να αντι-
λαμβάνεται την επίδραση που αυτοί έχουν στην αγορά των ακινήτων. Με την 
ολοκλήρωση του κεφαλαίου, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοεί βα-
σικά στοιχεία αφενός της οικονομικής θεωρίας που σχετίζονται με την αγορά των 
ακινήτων και αφετέρου του επιχειρηματικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος 
όπως επίσης θα αποκτήσει και μια βασική γνωριμία με νομοθεσία σχετική με τις 
περιουσιακές συναλλαγές με έμφαση στη έννοια της ιδιοκτησίας και της κυριότη-
τας επί ακινήτου.
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1.1 Χρήσιμα στοιχεία του Ελληνικού Οικονομικού Περιβάλλοντος

ή Οικονομία της Ελλάδας
Η Ελλάδα, χώρα στην οποία επικρατεί ο τριτογενής και τεταρτογενής τομέας βιομηχανίας, 
είναι μια ανεπτυγμένη χώρα. Η ελληνική οικονομία, έχοντας επιτύχει υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης μέχρι το 2008, έδειξε σημεία ύφεσης το 2009 (ως αποτέλεσμα της παγκόσμι-
ας οικονομικής κρίσης) και το 2010 η ύφεση αυτή έγινε ακόμα εντονότερη λόγω των δη-
μοσιονομικών προβλημάτων της χώρας. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει ύφεση; Σύμφωνα με τον 
Βαρουφάκη (2011) ύφεση είναι η πτώση της συνολικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών. 
Επίσημα, μια περίοδος τουλάχιστον έξι μηνών στη διάρκεια των οποίων μειώνεται το ΑΕπ.

Η ανάγκη για εξυγίανση οδήγησε τη χώρα σε έναν τριμερή μηχανισμό χρηματοοικονο-
μικής στήριξης αποτελούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από το 2010 η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα, καθώς έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ετήσιο έλλειμμα κρατικού προϋ-
πολογισμού και το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

βασικοί Οικονομικοί Δείκτες

2007 2008 2009 2010 2011 2012
ΑΕπ 4,3% 1,0% -3,1% -4,9% -7,1% -6,4%
πληθωρισμός: (Μέσος 
Ετήσιος) 2,9% 4,2% 1,2% 4,7% 3,3% 1,5%

ποσοστό Ανεργίας 8,3% 7,6% 9,5% 12,5% 17,7% 24,2%
Εξαγωγές σε δις ευρώ 
(Αγαθά) 21,4 22,8 17,5 21,1 24,3 27,6

Εισαγωγές σε δις ευρώ 
(Αγαθά) 65,8 71,2 51,9 50,4 48,4 49,1

πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2012
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Γραμμική (Πληθωρισμός: (Μέσος Ετήσιος)) Γραμμική (Ποσοστό Ανεργίας)

Γραμμική (ΑΕΠ)

Γραμμική (Εξαγωγές σε δις Ευρώ (Αγαθά)) Γραμμική (Εισαγωγές σε δις Ευρώ (Αγαθά))

Μεγάλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας
Οι κύριοι μεγάλοι κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας είναι: ο τουρισμός, η ναυτιλία, η βιο-
μηχανική παραγωγή τροφίμων και η επεξεργασία καπνού, η υφαντουργία, τα χημικά, τα 
προϊόντα μετάλλου, η μεταλλευτική και οι μονάδες διύλισης πετρελαίου.

στροφή στις Υπηρεσίες
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010 περίπου το 70% του εργατικού 
δυναμικού της χώρας απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών, (περίπου 20% στη βιο-
μηχανία και ένα 10% στον αγροτικό τομέα). Οι σύγχρονες τάσεις επέφεραν σημαντική 
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αλλαγή στο εργατικό δυναμικό σε σχέση με είκοσι χρόνια πριν, και η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση αντανακλούν τις ανάγκες της σημερινής παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

ή σημασία και ο ρόλος της αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η αγορά της κατοικίας είναι πολύ σημαντική. Οι επενδύσεις στις κατασκευές 
(που μέρος αυτών προορίζονται για κατοικία) αποτελούν σημαντικό μερίδιο της οικονομικής 
δραστηριότητας της χώρας. Η κατοικία για τον έλληνα παραδοσιακά αποτελεί επένδυση. 
Οι έλληνες επένδυαν στα ακίνητα τοποθετώντας εκεί το κύριο μέρος των αποταμιεύσεων 
τους. Για το ελληνικό νοικοκυριό και την οικονομία της χώρας τα στατιστικά στοιχεία 
δείχνουν ξεκάθαρα τη σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας και του κατασκευαστικού 
τομέα γενικότερα.

Όπως αναφέρει και ο χαρδούβελης το 2009, κατά την ημερίδα της Τράπεζας της 
Ελλάδος με θέμα: «Αγορές Ακινήτων», την πενταετία 2003-2007 στην Ελλάδα το μερίδιο των 
επενδύσεων σε κατοικίες στο ΑΕπ ήταν το 4ο κατά σειρά (7,7%) και αυτό των κατασκευών 
8ο (13,3%) σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικά υψηλό 
μερίδιο στις κατασκευές οφείλεται εν μέρει και στην προετοιμασία των υποδομών για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Τα μερίδια αυτά είναι σαφώς υψηλότερα από τους μέσους 
όρους της ζώνης του ευρώ των 16 χωρών (6,0% και 11,6% αντίστοιχα). Επίσης σε όλες 
τις περιόδους στην Ελλάδα οι επενδύσεις σε κατοικίες υπερτερούσαν των επενδύσεων στις 
λοιπές κατασκευές, αφού είναι μεγαλύτερες από το ήμισυ του συνόλου των κατασκευών.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η συμβολή της αγοράς κατοικίας στην απασχόληση. 
Ένα μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον κλάδο της κατοικίας και 
γενικότερα των κατασκευών. Στην Ελλάδα η απασχόληση (η δηλωμένη) κατά το 2007 
άγγιξε το 8,7% της συνολικής απασχόλησης. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι στο παραπάνω 
ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται οι απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις συναφείς με την 
κατασκευή (π.χ., μεσίτες ακινήτων, κτλ.) όπως επίσης και η αδήλωτη εργασία. Ο αντί-
στοιχος μέσος όρος στη ζώνη του Ευρώ το 2007 ήταν 8,3%, ενώ σε κάποιες χώρες (π.χ. 
Ισπανία, Ιρλανδία) έφθασε πάνω από 13%.    

Επενδύσεις και πλούτος
Αδιαμφισβήτητα για τον έλληνα το ακίνητο αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό 
στοιχείο του νοικοκυριού του. Οι έλληνες επενδυτές (κυρίως μετά τη λήξη του Β’ παγκοσμίου 
πολέμου), μην έχοντας και πολλές άλλες εναλλακτικές επιλογές, επέλεγαν την τοποθέτηση 
των αποταμιεύσεων τους στα ακίνητα εξασφαλίζοντας έτσι και προστασία των κεφαλαίων 
τους απέναντι στον πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα αυτής της επενδυτικής επιλογής είναι ότι 
σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό του πλούτου των ελλήνων (που αγγίζει ακόμα και το 80 
με 90% της περιουσίας του) είναι τοποθετημένο σε ακίνητα. Κατά το έτος 2008 το 81,8% 
των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών ήταν σε ακίνητα, το 17% σε καταθέσεις και 
το 1,2% σε μετοχές (EFG Research, 2008).

Μετά την Ισπανία, όπου έρχεται πρώτη σε ποσοστό ιδιοκατοίκησης, δεύτερη έρχεται 
η Ελλάδα με ποσοστό που ξεπερνάει οριακά το 80% (97% στις αγροτικές περιοχές και 
73,5% στις αστικές). Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που παρουσιάζει ο χαρδούβελης 
το 2009 είναι ότι μια επένδυση 100 ευρώ σε ακίνητα το 1995 μετατρέπεται το 2008 
σε 312,7 ευρώ, δηλαδή τριπλασιάζεται, με σωρευτική ονομαστική απόδοση 212,7%. 
Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι οι δύο άλλες βασικές εναλλακτικές μορφές επένδυσης, η 
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αγορά χαρτοφυλακίου των μετοχών που αντιπροσωπεύουν το δείκτη του χρηματιστηρίου 
Αθηνών και οι καταθέσεις ταμιευτηρίου, μετατρέπονται σε 209,7 ευρώ (οι μετοχές με τα 
αντίστοιχα μερίσματα) και 241,3 ευρώ (οι καταθέσεις ταμιευτηρίου).

Επίσης, τα τελευταία χρόνια, αφενός η στεγαστική πίστη (ουσιαστικά η απελευθέρωση 
της) και αφετέρου η μείωση των επιτοκίων δανεισμού, έπαιξε  καθοριστικό παράγοντα στην 
εξέλιξη και ενίσχυση της απόκτησης κατοικίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από το 2000 έως το 2008 το μέγεθος 
των στεγαστικών δανείων σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας τετραπλασιάστηκε.

ανάλυση αγοράς ακινήτων
Η αγορά ακινήτων αποτελεί μια ιδιαίτερη αγορά με σημαντική επίδραση στις 
μακροοικονομικές εξελίξεις και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η συστηματική 
παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων και των προοπτικών της αγοράς αυτής 
έχει επομένως πολύ μεγάλη σημασία, τόσο για την πληρέστερη αξιολόγηση των 
μακροοικονομικών συνθηκών και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας όσο και για την 
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος όσον αφορά 
την εποπτεία του πιστωτικού συστήματος. Η κατάρτιση και δημοσιοποίηση από την 
Τράπεζα της Ελλάδος δεικτών σχετικά με τις τιμές, την αξία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των μεταβιβαζόμενων οικιστικών ακινήτων καθώς και τις τάσεις και προοπτικές που 
επικρατούν στην αγορά ακινήτων θα συμβάλουν ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή 
(Τράπεζα της Ελλάδος 2013,  από: http://www.bankofgreece.gr, [πρόσβαση Δεκ 2013]).

Προοπτικές και εξελίξεις
Η υπερβάλλουσα προσφορά και η υποχώρηση των εμπορικών τιμών είναι και κύρια 
χαρακτηριστικά της σημερινής ελληνικής κτηματαγοράς ενώ τα μεγαλύτερα προβλήματα 
εμφανίζονται στα επαγγελματικά ακίνητα. Σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τη Νομισματική πολιτική 2012-2013, η υποχώρηση της ζήτησης κατοικιών 
μπορεί να αποδοθεί αφενός μεν στη δραματική αύξηση της ανεργίας και αφετέρου στη 
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Επίσης η απομείωση πλούτου, 
οι αρνητικές προσδοκίες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για τις προοπτικές 
των εισοδημάτων και της απασχόλησης, η αύξηση της φορολογίας των ακινήτων και 
οι αυστηρότεροι όροι της τραπεζικής χρηματοδότησης αποτελούν παράγοντες που 
επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση για κατοικία.

Βάσει στοιχείων από πιστωτικά ιδρύματα οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν 
με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,7% το 2012, ποσοστό που σχεδόν ίδιο συνεχίστηκε και το 
πρώτο τρίμηνο του 2013. Από την αρχή της κρίσης η συνολική υποχώρηση των τιμών 
των διαμερισμάτων έχει αγγίξει το 29,4% με μεγαλύτερη ένταση στα δυο μεγάλα 
αστικά κέντρα της Ελλάδας την Αθήνα (-29,6%) και τη Θεσσαλονίκη (-32,7%). Όπως 
επισημαίνεται και στην επίσημη παραπάνω Έκθεση, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
από τα κτηματομεσιτικά γραφεία δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη υποχώρηση στις τιμές των 
κατοικιών.

Η επιτυχής υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και 
αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ανάκαμψη 
της αγοράς. Τέλος, η πρόσφατη αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις Ανώνυμες 
Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης περιουσίας (ν. 4141/2013), με τη σημαντική διεύρυνση 
του επενδυτικού τους αντικειμένου (οικιστικά ακίνητα, τουριστική κατοικία, οικόπεδα, υπό 
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ανέγερση ακίνητα) και τη δυνατότητα συμμετοχής τους πλέον σε συμβάσεις παραχώρη-
σης και μέσα από κοινοπρακτικά σχήματα, θα διευκολύνει την αξιοποίηση της δημόσιας 
περιουσίας και την ανάκαμψη της ίδιας της αγοράς επαγγελματικών κυρίως ακινήτων, Έκ-
θεση της Τράπεζας της Ελλάδας για τη Νομισματική πολιτική 2012-2013 (Μάιος 2013).

Επισημαίνεται ότι από ανάλυση στοιχείων, από το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων 
της Τράπεζας της Ελλάδας, έρευνας κτηματομεσιτικών γραφείων και συμβούλων 
ακίνητης περιουσίας που διενεργήθηκε το γ’ τρίμηνο του 2012 διαφαίνεται οριακή 
τάση σταθεροποίησης των συνθηκών της αγοράς τόσο των οικιστικών όσο και των 
επαγγελματικών ακινήτων. 

Κατά την περίοδο της τρέχουσας κρίσης το αγοραστικό ενδιαφέρον στρέφεται προς 
ακίνητα μικρότερου εμβαδού, σε μεσαίου κόστους περιοχές, παλιότερα και μικρότερης 
αξίας ακίνητα. Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για το έτος 
2012, εκτιμάται ότι οι πτωτικές πιέσεις στις τιμές των ακινήτων είναι πιθανόν να συνεχι-
στούν και τα επόμενα τρίμηνα, με περιορισμένο, ωστόσο, τον κίνδυνο απότομης μεταβολής 
τους. Επίσης, όπως αναφέρεται στην παραπάνω Έκθεση, η προοπτική ανάκαμψης 
της αγοράς ακινήτων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη βελτίωση των προσδοκιών των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης από το 
τραπεζικό σύστημα, καθώς και από την υποχώρηση της αβεβαιότητας, την ενίσχυση των 
προοπτικών ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τη σταθεροποίηση του φορολογικού 
πλαισίου και τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ακινήτων.

Ορισμένα Βασικά Μεγέθη για τις α.Ε.Ε.α.Π.

(ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων ακίνητης Περιουσίας)
Σύμφωνα με την επεξεργασία στοιχείων που συγκεντρώνονται από το Τμήμα Ανάλυσης 
Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδας, στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται 
πέντε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.π.) που κατέχουν συ-
νολικά στα χαρτοφυλάκια τους 370 ακίνητα συνολικής αξίας στο τέλος του 2012 1,4 δισ. 
ευρώ. Τα χαρτοφυλάκια αυτά περιλαμβάνουν καταστήματα (49,6%) και γραφεία (44,9%). 
Τα ακίνητα αυτά στην πλειοψηφία τους είναι μισθωμένα σε τράπεζες. Αξιοσημείωτο είναι 
επίσης ότι, χωρικά, το 65,3% της αξίας  των επενδύσεων των Α.Ε.Ε.Α.π. σε ακίνητα είναι 
εντός του νομού Αττικής, το 28,4% σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και το 6,3% σε 
χώρες της ανατολικής Ευρώπης (ρουμανία, Σερβία, Ουκρανία).   

1.2 στοιχεία Οικονομίας της αγοράς ακινήτων
Το ακίνητο αδιαμφισβήτητα αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του ανθρώ-
που. Για τις περισσότερες χώρες, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ακίνητα και η αγορά τους 
αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικονομίας επηρεάζοντας κατ’ επέκταση το μακροοι-
κονομικό περιβάλλον της κάθε κοινωνίας. Η αγορά ακινήτων αποτελεί μια ιδιαίτερη αγορά 
με σημαντική επίδραση στις οικονομικές εξελίξεις και τη χρηματοοικονομική σταθερότη-
τα. Η συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων και των προοπτικών της 
αγοράς αυτής έχει, επομένως, πολύ μεγάλη σημασία για την πληρέστερη αξιολόγηση των 
μακροοικονομικών συνθηκών και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. 
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ή αγορά ακινήτων
Σύμφωνα με τον Ζεντέλη (2001), Αγορά σημαίνει ένα σύνολο θεσμών, σχέσεων και 
κανόνων που καθιστούν δυνατή τη συναλλαγή, δηλαδή την ανταλλαγή μέσω χρήματος. Η 
αγορά δεν έχει συγκεκριμένη γεωγραφική θέση. Εξασφαλίζει την επάρκεια των αγοραστών 
και των πωλητών και η λειτουργία της οδηγεί στη διαμόρφωση των τιμών αγοράς. Ένα 
από τα είδη αγορών που υπάρχουν είναι και η αγορά ακινήτων. Στην αγορά ακινήτων δε 
μας ενδιαφέρει μόνο να ερμηνεύσουμε τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, αλλά να τον 
καταγράψουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα. Οι συντελεστές ζήτησης και 
προσφοράς και ο αλληλοσυσχετισμός τους είναι το ζητούμενο στοιχείο.

Προσφορά και ζήτηση ακινήτων
Στην αγορά των ακινήτων η αρχή (ή ο νόμος) της ζήτησης και προσφοράς έχει να κάνει 
βασικά με την ικανότητα των ανθρώπων να πληρώσουν για στέγαση (κατοικία), σε 
συνδυασμό με τον σχετικά περιορισμένο αριθμό ακινήτων στην αγορά. Στην οικονομία 
γενικότερα, ένα αγαθό (προϊόν ή υπηρεσία) για να έχει αξία πρέπει να συγκεντρώνει τα 
παρακάτω τέσσερα χαρακτηριστικά: α. ζήτηση, β. χρησιμότητα/όφελος, γ. δυνατότητα 
μεταβίβασης και δ. περιορισμένη ποσότητα (scarcity).

Η περιορισμένη ποσότητα ή αλλιώς η έλλειψη (scarcity) είναι αυτή που αυξάνει την 
αξία. Γενικά, όταν αυξάνεται η έλλειψη από ένα αγαθό (προϊόν ή υπηρεσία) αντίστοιχα 
αυξάνεται και η αξία του. Εάν υπάρχει ζήτηση για ένα προϊόν το οποίο έχει έλλειψη (είναι 
σε περιορισμένη ποσότητα) η αξία του θα αυξηθεί. Εάν δεν υπάρχει έλλειψη, ή, με άλλα 
λόγια, εάν δεν είναι περιορισμένη η ποσότητα ενός προϊόντος, τότε αυτό το προϊόν θα 
τείνει να έχει πολύ μικρή ή και καθόλου αξία.

Η ίδια βασική αρχή ισχύει και στην αγορά των ακινήτων, όσο δηλαδή η προσφορά 
σε ένα συγκεκριμένο τύπο ακινήτου αυξάνεται τόσο θα μειώνεται και η αγοραία αξία 
του και το αντίστροφο. Η αξία ενός πράγματος αποτελεί μια ένδειξη τόσο για το βαθμό 
της έλλειψης του στην αγορά, όσο και για το βαθμό της χρησιμότητας του όταν αυτό 
συγκρίνεται με άλλα προϊόντα.

Στην αγορά των ακινήτων το γεγονός ότι κάποιοι αγοραστές πληρώνουν υψηλές τιμές 
για ακίνητα σε συγκεκριμένες περιοχές δείχνει ότι οι καταναλωτές προτιμούν να ζουν σε 
αυτές τις περιοχές και ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για αυτή την επιλογή τους. 

Χρήσιμοι οικονομικοί δείκτες της αγοράς ακινήτων

Κυριότεροι βραχυχρόνιοι δείκτες για την αγορά ακινήτων
• Δείκτες τιμών κατοικιών και ενοικίων
• Δείκτες συναλλαγών ακινήτων
• Δείκτες κόστους κατασκευής (νέων κτιρίων) κατοικιών
• Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα
• Κατασκευαστική δραστηριότητα
• Απασχόληση στις κατασκευές
• Στοιχεία οικοδομοτεχνικών έργων
• Επενδύσεις στις κατασκευές και εισροή κεφαλαίων
• προσδοκίες
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• χρηματοδότηση αγοράς ακινήτων από τα εγχώρια ΝχΙ (Νομισματικά χρηματοπι-
στωτικά Ιδρύματα)

• Επιτόκια στεγαστικών δανείων
• Δείκτες χρηματοοικονομικής πίεσης

Δείκτες τιμών ακινήτων
Ο δείκτης τιμών ακινήτων πρέπει γενικά να αποτυπώνει τις μεταβολές στις τιμές των 
κατοικιών με έναν απλό, συστηματικό και διαχρονικά συνεπή τρόπο. Όπως αναφέρει ο 
Μητράκος το 2009 (προϊστάμενος Τμήματος Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Μελετών της ΤτΕ), ο απλούστερος τρόπος να κατασκευαστεί ένας τέτοιος 
δείκτης θα ήταν μέσω του υπολογισμού του αριθμητικού μέσου των τιμών (ανά τετραγωνικό 
μέτρο) όλων των διαθέσιμων κατοικιών. Κάτι τέτοιο βέβαια σύμφωνα με τον Μητράκο 
(2009) δεν είναι εύκολο, καθώς δεν είναι διαθέσιμη η αναγκαία πληροφόρηση για τις 
τιμές ολόκληρου του αποθέματος των κατοικιών και επιπλέον μια τέτοια προσπάθεια 
καταγραφής θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή. Για το λόγο αυτό, σχεδόν όλες 
οι προσπάθειες εκτίμησης δεικτών τιμών ακινήτων αξιοποιούν τις τιμές των προς πώληση 
ή των πωληθέντων ακινήτων (και όχι του συνολικού αποθέματος μιας χώρας ή μιας 
περιοχής).  

Δείκτες Τιμών ακινήτων και η Τράπεζα της Ελλάδος 
Με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ανάλυση των εξελίξεων και 
των προοπτικών στην αγορά ακινήτων, η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 
στη δημιουργία ενός μηχανισμού συγκέντρωσης και ανάλυσης πρωτογενών στοιχείων 
σχετικά με τη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων και ιδίως τις τιμές, τον αριθμό, τον 
όγκο και την αξία συναλλαγών καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πωληθέντων 
ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων, που δημιουργήθηκε 
τον Αύγουστο του 2008, προχώρησε στην κατασκευή Δείκτη Τιμών Ακινήτων, 
χρησιμοποιώντας την αναλυτική πληροφόρηση που συλλέγει από όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ο δείκτης αυτός διαθέτει συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εκτιμάται ότι θα συμβάλει σε μια πιο 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των εξελίξεων και των προοπτικών της αγοράς ακινήτων 
στη χώρα μας, ενισχύοντας έτσι πρώτα από όλα την ίδια την αγορά.

στεγαστικοί στατιστικοί Δείκτες της

National Association of Realtors® (NAR®)

Existing-Home Sales (Πωλήσεις Υφιστάμενων Κατοικιών)
Κάθε μήνα, το τμήμα Έρευνας της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών Αμερικής (National Association 
of REALTORS) λαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών 
(μονοκατοικίες, διαμερίσματα, κτλ.) από τοπικές ενώσεις μεσιτών και από συστήματα MLS 
(Multiple Listing Services) σε εθνικό επίπεδο. Η NAR λαμβάνει και αποτυπώνει το 30-
40% των συναλλαγών (αγοραπωλησιών) υφιστάμενων κατοικιών στη μηνιαία έρευνα της. 
Τα στοιχεία παρέχουν το συνολικό αριθμό ολοκληρωμένων πωλήσεων σε κάθε ένωση/
σύλλογο/MLS, όπως επίσης και το συνολικό αριθμό πωλήσεων ανά κατηγορίες τιμών που 
κυμαίνονται από κάτω από $30.000 μέχρι και πάνω από $600.000. Οι συμμετέχοντες 



22

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

στην έρευνα προέρχονται από όλες τις περιοχές της χώρας και παρέχουν μια ευρύτατη 
γεωγραφική κάλυψη της αγοράς υφιστάμενης κατοικίας.   

Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία του υπολογισμού του στατιστικού δείκτη πΥΚ (πωλήσεις Υφιστάμενων 
Κατοικιών) είναι απλή. Ο μηνιαίος δείκτης πΥΚ βασίζεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
από 160 Ενώσεις/Συλλόγους/MLS. Τα στοιχεία χωρίζονται στις τέσσερις απογραφικές 
περιοχές των Ηνωμένων πολιτειών: (Βορειοανατολική, Νότια, Κεντροδυτική και Δυτική). 
Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται προσεκτικά από τους οικονομολόγους της NAR® ώστε να 
εξασφαλίζεται η ακρίβεια τους.    

Market Affordability Index (Δείκτης Στεγαστικής Προσιτότητας)
Ο ΔΣπ (Δείκτης Στεγαστικής προσιτότητας) της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών Αμερικής 
(National Association of REALTORS) μετράει το κατά πόσο ή όχι μια μέση οικογένεια είναι 
οικονομικά ικανή για της αγορά μιας μέσης κατοικίας μέσω στεγαστικού δανεισμού.

Μεθοδολογία
Για την ερμηνεία των δεικτών, η τιμή του 100 σημαίνει ότι μια οικογένεια με μέσο εισόδημα 
έχει ακριβώς επαρκή έσοδα ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις για ένα στεγαστικό δάνειο 
για μια μέσης αξίας κατοικία. Ένας δείκτης άνω του 100 σημαίνει ότι μια οικογένεια με 
μέσο εισόδημα έχει περισσότερο από επαρκή εισοδήματα ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις 
για ένα στεγαστικό δάνειο για μια μέσης αξίας κατοικία, (υποθέτοντας ένα 20 τοις εκατό 
προκαταβολή). Για παράδειγμα, ένας ΔΣπ (Δείκτης Στεγαστικής προσιτότητας) με τιμή  
120,0 σημαίνει ότι μια οικογένεια με μέσο οικογενειακό εισόδημα έχει το 120% των 
εσόδων που απαιτούνται ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για ένα στεγαστικό δάνειο 
που να καλύπτει το 80 τοις εκατό της αξίας μίας μέσης κατοικίας. Μία αύξηση στην τιμή 
του ΔΣπ δείχνει ότι αυτή η οικογένεια είναι περισσότερο «οικονομικά ικανή» να αποκτήσει 
μια μέσης αξίας κατοικία.

Ο υπολογισμός του δείκτη προϋποθέτει πληρωμή προκαταβολής 20 τοις εκατό της 
τιμής της κατοικίας όπως επίσης qualifying ratio 25 τοις εκατό. Με άλλα λόγια αυτό σημαί-
νει ότι η μηνιαία δόση του δανείου (κεφάλαιο και τόκος μαζί) να μην ξεπερνάει το 25 τοις 
εκατό τους εισοδήματος της μέσης οικογένειας.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου
Την αξία του ακινήτου επηρεάζουν διάφοροι ειδικοί και γενικοί παράγοντες, ανάλογα με το 
είδος του ακινήτου. Οι ειδικοί παράγοντες αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του ίδιου του 
ακινήτου, ενώ οι γενικοί παράγοντες είναι παράγοντες -άλλης κλίμακας- που αναφέρονται σε 
γενικότερες συνθήκες της κτηματαγοράς. Οι γενικοί παράγοντες προφανώς αναφέρονται 
και σε άλλου επιπέδου αναλύσεις, αφού ως τέτοια αναφέρονται τα δημογραφικά στοιχεία 
της περιοχής, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, οι συνθήκες παραγωγής, οι πολεοδομικοί 
παράγοντες, οι υπάρχουσες πολιτικές συνθήκες της περιοχής, η κατάσταση γειτονικών 
περιοχών, η επίδραση της κυβερνητικής πολιτικής, ιστορικοί παράγοντες κ.α. Αντίστοιχα 
αναφέρονται επιγραμματικά το μέγεθος, το σχήμα, η θέση, η χρήση, η μορφολογία, η 
ποιότητα του εδάφους, το υπέδαφος, οι διαρκείς βλάβες, η απόσταση από τον οικισμό, το 
κυκλοφοριακό δίκτυο, το ενοίκιο, η παραγωγικότητα, το κλίμα, οι υδρολογικές συνθήκες 
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ως μερικοί από τους βασικούς ειδικούς παράγοντες επί των αξιών ακινήτων (Καρανικόλας, 
2010).

Επιγραμματικά, παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες των ακινήτων είναι:
• Κατάσταση του ακινήτου
• Ηλικία
• Όροφος
• Θέση
• ποιότητα κατασκευής
• Ευκολίες (θέση πάρκινγκ, κτλ.)
• Τοποθεσία
• Νομική κατάσταση του ακινήτου
• Ανάπτυξη της περιοχής
• Τάσεις
• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου
• Φορολογικό και Νομικό καθεστώς
• Οικονομική κατάσταση της χώρας

Σύμφωνα με τον πίστη (2010) οι σημαντικότεροι παράγοντες που μπορούν να επηρεά-
σουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω την αξία ενός ακινήτου μπορούν να χωριστούν σε 8 
γενικές κατηγορίες:

• ροή Ανάπτυξης (Κατανομή πληθυσμού και δραστηριοτήτων, Δίκτυα Υποδομής και 
παρεχόμενες Υπηρεσίες, Διαφοροποιήσεις περιοχών)

• χαρακτηριστικά Ευρύτερης περιοχής (πολεοδομικά στοιχεία)
• Θέση Ακινήτου (Ευπρόσιτο του ακινήτου, Θέση οικοπέδου στο Ο.Τ., Θέση του ακινή-

του στο οικόπεδο)
• περιβάλλον χώρος (Κατάσταση περιβάλλοντος, Κατάσταση τοπίου, Θόρυβος)
• χαρακτηριστικά Ακινήτου (Φυσικά, Γεωμετρικά, Ειδικά)
• πολεοδομικά Δεδομένα (ΓΟΚ, Όροι δόμησης, χρήση)
• Τρόπος και Μορφή Δόμησης (Μορφή δόμησης, Τρόπος δόμησης, Κόστος Κατα-

σκευής)
• Ειδικοί παράγοντες (Δεσμεύσεις, Επίδραση χρόνου, Ανάγκες, Δυνατότητα ή αδυνα-

μία εύρυθμης λειτουργίας, Νομική κατάσταση, Ειδικές συνθήκες αγοράς)   

Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων σε επίπεδο χώρας:
• Το εισόδημα των νοικοκυριών (υπολογίζοντας και την αυξομείωση του)
• Η διαθεσιμότητα της γης
• Η αγοραία αξία της γης
• Το κόστος κατασκευής
• Σεισμικότητα της περιοχής
• χρηματοοικονομικά στοιχεία (τραπεζική χρηματοδότηση, επιτόκια δανεισμού, κτλ.)
• Κατάσταση της οικονομίας (πληθωρισμός, κτλ.)
• Δημογραφικά στοιχεία
• Φορολογικό καθεστώς
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• Ευρύτερος πολεοδομικός σχεδιασμός
• Ανάπτυξη και προοπτικές στην αγορά των ακινήτων

1.3 στοιχεία Επιχειρηματικού – Επαγγελματικού Περιβάλλοντος
Στο Ρωμαϊκό Δίκαιο ο θεσμός της μεσιτείας δεν εξελίχθηκε. Έτσι η συμφωνία ανάμεσα 

στον εντολέα και στο μεσίτη δεν είναι αγώγιμη. Αλλά αναζήτησε διέξοδο χάρη των συναλ-
λαγών και δημιούργησε την extra ordinem αγωγή, όπου πέραν της συμφωνίας ο δικαστής 
εκτιμώντας τις περιστάσεις επιδίκαζε 

αμοιβή κατά δίκαιη και επιεική κρίση. Οι Γερμανοί πανδεκτιστές είδαν με δυσπιστία 
τον θεσμό. O Dernburg στο έργο του Das Burgel, αναφέρεται απαξιωτικά στον Ρωμαϊκό 
θεσμό και το χαρακτηρίζει «ρωμαϊκή εξυπνάδα» και καταφέρεται με δριμύτητα κατά της 
τάξης των μεσιτών και τους χαρακτηρίζει «κοινωνικά παράσιτα» που εκμεταλλεύονται το 
κοινό, Μαυρομάτης (2009).

ή μεσιτεία των ακινήτων στην Ελλάδα
Στην χώρα μας μέχρι το 1926, εκατό χρόνια μετά την απελευθέρωση καμία διάταξη νό-
μου δεν είχε αναφορά στην μεσιτεία αστικών συμβάσεων. Η ραγδαία όμως αύξηση του 
πληθυσμού με την παράλληλη αύξηση των αγοραπωλησιών συνέτειναν στην δημιουργία 
αστάθειας στις συναλλαγές και η επιτυχής αποπεράτωση είχε καταντήσει να είναι ζήτημα 
τύχης. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και μετά από πιέσεις των επαγγελματιών κτηματο-
μεσιτών η πολιτεία επενέβη για πρώτη φορά και στις 16 Ιουνίου 1926 δημοσιεύει στο Ά 
τεύχος ΦΕΚ το πρώτο νομοθετικό διάταγμα περί μεσιτών. «H επί σκοπώ μεσιτείας μεσολά-
βησις προς σύναψιν συμβάσεων εχουσών αντικείμενον την αγοραπωλησίαν, ανταλλαγήν, 
μίσθωσιν αστικών ακινήτων ως και την συνομολόγησιν ενυποθήκων δανείων, επιτρέπεται 
μόνον εις τους κατά τας διατάξεις του παρόντος διοριζομένους μεσίτας». Αυτή είναι η 
πρώτη λιτή Νομοθετική Διάταξη της αναγνωρίσεως ενός επαγγέλματος, που λόγω της κοι-
νωνικοοικονομικής του αποστολής αναγνωρίστηκε ως λειτούργημα δημοσίου χαρακτήρα 
και συμφέροντος με σημαντικούς όρους και προϋποθέσεις άσκησης του και όχι ως απλό 
επάγγελμα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με αυτές τις αρχές, η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και η αποστολή του μεσίτη 
αστικών συμβάσεων αποτελεί και σήμερα λειτούργημα που άπτεται της εύρυθμης διακίνη-
σης της ακίνητης περιουσίας ιδιωτικής και δημόσιας με γνώμονα πάντοτε, την προστασία 
του συμβαλλομένου, την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου και την εύρυθμη λει-
τουργία του επαγγέλματος και της κτηματαγοράς.

Το πρώτο αυτό Διάταγμα ακολούθησε το Διάταγμα της 8ης Αυγούστου 1926 (ΦΕΚ 
277), το Ν.Δ. της 13ης Νοεμβρίου 1927 (ΦΕΚ 285), ο Νόμος 2583/1953 και ο Νόμος 
308/1976. Με τις ίδιες αντιλήψεις οι νομοθέτες της σειράς αυτής των νόμων που επα-
κολούθησαν και που ο καθένας συμπλήρωνε τον προηγούμενο αναλόγως των οικονομι-
κοκοινωνικών εξελίξεων της χώρας και με τις επιβαλλόμενες πάντοτε εγγυήσεις για την 
αξιοπιστία του μεσολαβητή αποφεύχθηκαν επί 90 σχεδόν έτη τόσο η παραπλάνηση και 
εξαπάτηση του κοινού όσο και η φοροδιαφυγή σε βάρος του Δημοσίου. Το 1940 οι νο-
μοθέτες και συντάκτες του Αστικού Κώδικα, περιέλαβαν στις διατάξεις του και κεφάλαιο 
περί Μεσιτείας στα άρθρα 703 ως και 707 εδραιώνοντας τις βασικές αρχές της μεσι-
τείας χωρίς να απομακρυνθούν από τα καθιερωμένα. Δυστυχώς το 1993 το Υπουργείο 
Εμπορίου στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για την απελευθέρωση των κλειστών 
επαγγελμάτων ενόψει της ολοκληρώσεως της εσωτερικής κοινοτικής αγοράς και ύστερα 
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από εσφαλμένες εισηγήσεις και παρερμηνεία των πραγματικών σκοπών και των οδηγιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατήργησε τον ισχύοντα Νόμο 308/1976 μέσω του προεδρικού 
Διατάγματος 248/93 με αποτέλεσμα να παρεισδύσουν στο επάγγελμα οι καιροφυλακτού-
ντες επιτήδειοι που ανεύθυνα διαβρώσανε το έργο των νόμιμων επαγγελματιών μεσιτών.

Η Ο.Μ.Α.Σ.Ε., με επιμονή, προσπάθεια και πιέσεις πολλών ετών κατάφερε στις 11 Απρι-
λίου 2012 να ψηφιστεί ο Νόμος 4072 ο οποίος (μαζί με την αναφορά της τρόικας στο 
Μνημόνιο ) νοικοκυρεύει, αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει το επάγγελμα του μεσίτη, που σε 
συνδυασμό με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας και τον θεσμό του πειθαρχικού Συμβουλίου 
καθιερώνει πλαίσιο λειτουργίας εφάμιλλο με των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών κρατών. Για 
τα όποια κενά και ελαττώματα ενδεχομένως υπάρχουν ακόμη, η Ο.Μ.Α.Σ.Ε. δεσμεύεται 
να πιέσει και να κρατά σε εγρήγορση όλους τους συναρμόδιους φορείς μέχρι την τελική 
διόρθωση και αποκατάσταση αυτών.

Στις μέρες μας ο μεσίτης δεν περιορίζεται μόνο στην εθνική αγορά ακινήτων αλλά και 
στην διεθνή. Η χώρα μας προσφέρει μεγάλο αριθμό ακινήτων και εκτάσεων ιδιαιτέρου 
κάλλους και αξίας, κατάλληλων τόσο για τουρισμό όσο και για επιχειρηματική δραστηριό-
τητα. Επίσης προσφέρει σημαντικά ακίνητα κυρίως σε παραμελημένες περιοχές όπου οι 
ξένες επενδύσεις μπορούν να συμβάλλουν και συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση και ιδιαιτέ-
ρως στην αναζωογόνηση των περιοχών αυτών.

Μια δεύτερη διεθνής λειτουργία της αγοράς ακινήτων στη χώρα μας που δραστηριο-
ποιείται ο μεσίτης και που δύναται να χαρακτηρισθεί ως έργο εθνικό είναι αυτή των επεν-
δύσεων του απόδημου ελληνισμού σε ακίνητα στην Ελλάδα και ιδιαιτέρως στους τόπους 
καταγωγής τους. Οι πολιτιστικοί, συγγενικοί, κοινωνικοί και ιστορικοί δεσμοί του απόδημου 
Ελληνισμού με την πατρίδα έχει διαπιστωθεί ότι εξασθενούν σύντομα αν δεν υπάρχουν 
οι δεσμοί που σε μόνιμη βάση αναπαράγονται και συντηρούνται. Τέτοιοι δεσμοί είναι οι 
οικονομικοί αλλά πιο βασικοί και σταθεροί είναι οι δεσμοί της ακίνητης ιδιοκτησίας. Στη 
διεθνή αυτή διάσταση της αγοράς ακινήτων έχει συμβάλλει η φερεγγυότητα και η χρηστή 
λειτουργία του μεσιτικού επαγγέλματος οι οποίες έχουν σφυρηλατήσει και τους δεσμούς 
του επαγγέλματος με τον απόδημο Ελληνισμό συντελώντας στη διατήρηση των εθνικών 
δεσμών και την εισροή συναλλάγματος, γεγονότα υψίστης σημασίας για τη χώρα μας 
(ΟΜΑΣΕ  2012, Ιστορικό. Διαθέσιμο από http://www.omase.gr/ [πρόσβαση: Ιαν 2014]).

ή εκτίμηση ακινήτων: Τέχνη ή επιστήμη;
Η αξία της γης και οι τρόποι της σωστής εκτίμησης της είναι θέμα που απασχόλησε επί 
μακρόν την ανθρώπινη σκέψη. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα εκπρόσωποι όλων των 
κοινωνικών και φιλοσοφικών ρευμάτων ασχολήθηκαν με την έννοια της αξίας αυτής.

Με τη μορφή της ως τέχνη, η Εκτιμητική υιοθετήθηκε ως μια μυστική ικανότητα. Καλά 
κρυμμένα μυστικά μεταφερόντουσαν από μια γενιά εκτιμητών στην επόμενη, με σκοπό 
την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών ως αποτέλεσμα μιας συσσωρευμένης σοφίας 
πολλών ετών. Αυτή η προσέγγιση μπορεί πιθανόν να δικαιολογηθεί σε έναν κόσμο (μια 
κοινωνία) με περιορισμένη πραγματική πληροφόρηση, ανενεργό και επαφιόμενο στην πε-
ποίθηση ότι το ακίνητο έχει μια ειδική μορφή Αξίας που το κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες 
μορφές επένδυσης. Η ανάγκη του να αξιολογηθεί μια εκτίμηση ή μια επενδυτική απόφαση 
δεν αποτελούσε κάτι όπου μπορούσε ρεαλιστικά να εφαρμοστεί στο ακίνητο.

παρόλα αυτά, από τη δεκαετία του ’80 γίνεται πλέον αντιληπτό ότι η εκτίμηση των 
ακινήτων αποτελεί κομμάτι των χρηματοοικονομικών εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ζούμε 
πλέον σε έναν «γενναίο» και νέο κόσμο όπου κυριαρχεί η ανάγκη για πληροφορία και στα-
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τιστικές. Όπως επισημαίνει και ο Brown (1998) στο Journal of Property Valuation and 
Investment τ.16, οι εκτιμητές πρέπει να τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα και τις αποφάσεις 
τους με ποσοτικούς όρους και δεν μπορούν πλέον να επικαλούνται το επιχείρημα «τέχνη 
vs. επιστήμη». Το ακίνητο αποτελεί μέρος των αγορών κεφαλαίου (Capital Markets).

Εκτιμήσεις ακινήτων και ο ρόλος του εκτιμητή σε περίοδο χρηματοοικονομικής κρίσης
Ο ρόλος του μεσίτη που καλείται να προβεί στην εκτίμηση ενός ακινήτου σε μια περίοδο 
κρίσης είναι πραγματικά δύσκολος. Σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από αστάθεια και 
από περιορισμένη διαθεσιμότητα δανεισμού, τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία όχι μόνον 
είναι ελάχιστα αλλά τις περισσότερες φορές είναι και δύσκολο να αξιοποιηθούν σωστά. 
παρόλα αυτά, σε παρόμοιες συνθήκες αγοράς ακινήτων υπάρχουν κάποιοι που πουλάνε 
και κάποιοι που τελικά αγοράζουν. Στόχος του κάθε επαγγελματία που ασχολείται με την 
εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι, ακόμη και σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, 
να αποτιμά με γνώμονα όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου 
ώστε να καταλήγει σε ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα.

Από το 2008 οι συνθήκες της αγοράς δυσκόλεψαν πολύ το έργο των εκτιμητών ακινή-
των. Ένα έργο που απλοποιείται πολύ όταν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα συγκριτικά στοι-
χεία στην αγορά (πολλές συναλλαγές), δυσκολεύει όχι μόνον όταν οι συναλλαγές αυτές 
μειώνονται αλλά πολλές φορές καθίσταται σχεδόν αδύνατο όταν μεταβιβάσεις απλά παύ-
ουν να υφίστανται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως αναφέρει και ο Γκάνος (2012), σκοπός 
του εκτιμητή είναι η κατανόηση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται ο ίδιος και οι 
πελάτες του. Όταν οι συναλλαγές είναι λίγες, αυτό σημαίνει ότι ο εκτιμητής οφείλει να 
κατανοήσει τη συλλογική νοοτροπία των επίδοξων αγοραστών και πωλητών, καθώς και τα 
θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της εν λόγο αγοράς. Όπως επισημαίνει και ο Peto (2009), 
(Commercial Property Journal, RICS «The value of worth»), η αποτίμηση δεν είναι ένα 
γεγονός. Είναι μια εκτίμηση για την πιθανότερη αξία ανάμεσα σε μια σειρά πιθανών απο-
τελεσμάτων, με βάση τις παραδοχές που έγιναν κατά τη διαδικασία αποτίμησης. Οι αποτι-
μήσεις σε τιμές αγοράς είναι οι εκτιμήσεις για την πιθανότερη τιμή που θα καταβληθεί σε 
μια συναλλαγή, κατά την ημερομηνία αποτίμησης (Γκάνος, 2012).   

Οι Εκτιμήσεις σήμερα

Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα

Εκτιμητικοί Φορείς και Ενώσεις
Στις μέρες μας, οι εκτιμητές επιβάλλεται να ακολουθούν κοινές οδηγίες και συγκεκριμένους 
κανόνες. Τόσο οι επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο όσο και η πιο ελεύθερη μεταφορά 
κεφαλαίων οδήγησε στη δημιουργία ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των 
εκτιμητών. Ο σχεδιασμός κοινών προτύπων και η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθοδολογιών 
έκανε δυνατή την εκτίμηση από επαγγελματίες εκτιμητές μέσα από ένα κοινά αποδεκτό 
πλαίσιο αναφοράς.  

IVSC – The International Valuation Standards Council
Το «International Valuations Standards Council (IVSC)», (Διεθνές Συμβούλιο Εκτιμητικών 
προτύπων), είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός, ιδιωτικός οργανισμός. Σκοπός του 
IVSC είναι η ενδυνάμωση του επαγγέλματος του εκτιμητή σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω:



27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1   •  Η ΑΓΟρΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

• Ανάπτυξης διεθνών υψηλής ποιότητας προτύπων υποστηρίζοντας την υιοθέτηση, 
εφαρμογή και χρήση τους,

• Διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ των μελών-ενώσεων (οργανισμών)
• Συνεργασίας με άλλους διεθνής οργανισμούς, και
• Ενεργειών ως ο διεθνής φορέας του εκτιμητικού επαγγέλματος

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το IVSC θέτει ως υψίστης σημασίας προτεραιότη-
τα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Το IVSC σήμερα
Το IVSC είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός των Ηνωμένων πολιτειών της Αμερικής 
με επιχειρησιακή έδρα στο λονδίνο. Ο Οργανισμός χρηματοδοτείται κυρίως από συνδρομές 
μελών και χορηγίες από επαγγελματικές εκτιμητικές οργανώσεις, εκτιμητικές εταιρείες, κτλ.

Οι περισσότεροι μεγάλοι οργανισμοί παγκοσμίως συμφωνούν στο ότι η βελτίωση των 
εκτιμητικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο ωφελεί τις αγορές κεφαλαίου, συμβάλει στην 
ανάπτυξη των ισχυρών οικονομιών και οδηγεί σε βελτίωση της εμπιστοσύνης τόσο των 
επενδυτών όσο και των φορέων ή ατόμων που ζητούν μια εκτίμηση ενός περιουσιακού 
στοιχείου.

σύντομη ιστορία του IVSC
Συζητήσεις μεταξύ αντιπροσώπων επαγγελματιών-εκτιμητών του Ηνωμένου Βασιλείου και 
των Ηνωμένων πολιτειών κατά τα τέλη της δεκαετίας του 70 οδήγησαν στην ίδρυση της 
International Assets Valuation Standards Committee–TIAVSC (Διεθνής Επιτροπή Εκτιμητι-
κών προτύπων περιουσιακών Στοιχείων) το 1981. Η Επιτροπή μετονομάστηκε το 1994 σε 
International Valuations Standards Committee–IVSC (Διεθνής Επιτροπή Εκτιμητικών προ-
τύπων). Η Επιτροπή αυτή, που συστάθηκε με μέλη από είκοσι οργανισμούς, αναπτύχθηκε 
μέχρι το 2007 συμπεριλαμβάνοντας μέλη-οργανώσεις από πάνω από πενήντα χώρες.

Καθώς η ζήτηση αυξανόταν για Εκτιμητικά πρότυπα σε διαφορετικούς τομείς και 
αγορές, έγινε ξεκάθαρο στην IVSC ότι η δομή της και η καταστατική της σύσταση δεν 
μπορούσε πλέον να υποστηρίξει τις νέες προκλήσεις, ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς. 
Τον Ιανουάριο του 2007 η IVSC δημοσίευσε προτάσεις για μια ριζική αναδιάρθρωση να 
μετατρέψει την IVSC από επιτροπή αντιπροσώπων των εκτιμητικών ενώσεων-μελών της σε 
έναν ανεξάρτητο φορέα.

Οι προτάσεις έγιναν αποδεκτές από τα μέλη και αφού ακολούθησε μια μεταβατική 
περίοδος η αναδιαρθρωμένη IVSC άρχισε να λειτουργεί ξανά τον Οκτώβριο του 2008, 
μετονομαζόμενη πλέον από Επιτροπή σε Συμβούλιο, (International Valuation Standards 
Council).

Το Πλαίσιο των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (IVS Framework)
Το IVS Framework περιλαμβάνει γενικά αποδεκτές εκτιμητικές έννοιες, αρχές και 

ερμηνείες πάνω στις οποίες βασίζονται τα Διεθνή Εκτιμητικά πρότυπα. Αυτό το πλαίσιο 
πρέπει να ακολουθείται και να εφαρμόζεται όταν ακολουθούνται ατομικά πρότυπα και 
εκτιμητικές εφαρμογές.

Στο IVS Framework προσδιορίζονται εννοιολογικά βασικοί εκτιμητικοί όροι και έννοιες 
με έμφαση αυτή της Αξίας και των διαφορετικών μορφών της. Επίσης προσδιορίζεται 
η Εκτίμηση και ο τρόπος προσέγγισης της όπως επίσης και το πεδίο Εφαρμογής των 
προσεγγίσεων αυτών.     
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RICS – Royal Institute of Chartered Surveyors
Το «Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)», (Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών 
Εκτιμητών) είναι μια ανεξάρτητη, αντιπροσωπευτική επαγγελματική ένωση που συντονίζει 
(ρυθμίζει-ελέγχει) τους Chartered Surveyors (Ορκωτούς Εκτιμητές) στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και σε άλλες χώρες. Τα μέλη του RICS είναι Chartered Surveyors (Ορκωτοί Εκτιμητές) και 
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον τίτλο/ ονομασία MRICS μετά το όνομα τους. Το 
RICS είναι ο μεγαλύτερος επαγγελματικός φορέας θέσπισης επαγγελματικών προτύπων 
στον κλάδο της εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο. παρέχει πρότυπα εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, προστατεύει τους καταναλωτές μέσα από αυστηρούς κώδικες 
επαγγελματικής πρακτικής και έχει συμβουλευτικό ρόλο τόσο προς επιχειρήσεις όσο και 
προς κυβερνήσεις. Το RICS παρέχει εμπειρογνωμοσύνες σε θέματα που αφορούν πάγια 
περιουσιακά στοιχεία, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε γη και κτίσματα. 

ιστορία
Ο οργανισμός ιδρύθηκε στο λονδίνο με την ονομασία «Institution of Surveyors» (Ινστιτούτο 
Εκτιμητών) από 49 εκτιμητές στο ξενοδοχείο Westminster Palace Hotel τον Ιούνιο του 
1868. Ο πρώτος πρόεδρος ήταν ο John Clutton (ιδρυτής της Clutton’s Estate Agency, 
ακόμη και σήμερα μιας από τις μεγαλύτερες μεσιτικές εταιρείες ακινήτων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο). 

Σήμερα το Royal Institute of Chartered Surveyors αποτελεί ένα επαγγελματικό σώμα 
αναγνωρισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς με περισσότερα από 100.000 μέλη σε 
146 χώρες.

Σήμερα οι στόχοι αυτού του παγκόσμιου επαγγελματικού σωματείου είναι:
• Να ρυθμίζει και να προωθεί το επάγγελμα
• Να διατηρεί τα υψηλότερα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα
• Να προστατεύει πελάτες και καταναλωτές μέσα από έναν αυστηρό Κώδικα Δεοντο-

λογίας
• Να παρέχει συμβουλές, αναλύσεις και οδηγίες χωρίς να μεροληπτεί 

Το «Κόκκινο Βιβλίο» του RICS (The RICS «Red Book»)
Το βιβλίο με τα Επαγγελματικά πρότυπα Εκτίμησης του RICS («Red Book») περιέχει 
υποχρεωτικούς κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής και σχόλια από 
όλα τα μέλη που αναλαμβάνουν εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

Το Red Book εκδίδεται από το RICS με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη υψηλών 
επαγγελματικών προτύπων στη διαδικασία της εκτίμησης. Καθορίζει το πλαίσιο των 
κανόνων και πρακτικών για τη σύνταξη μιας Έκθεσης Εκτίμησης παρέχοντας ανανεωμένες 
οδηγίες για την ορθή αποτίμηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου.

Σύμφωνα με τον Μπακιρτζόγλου (2012), τα εκτιμητικά πρότυπα του Red Book 
καθορίζουν και απαιτούν:

• Την καταλληλόλητα του εκτιμητή αναλόγως την εκτίμηση που καλείται να συντάξει, 
κρίνοντας τον υπό αντικειμενικά επαγγελματικά κριτήρια

• Την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του εκτιμητή στην αντιμετώπιση του έργου 
του

• Τη διαφάνεια των συνθηκών στις οποίες λαμβάνει χώρα η σύνταξη μίας έκθεσης 
εκτίμησης
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• Τη διαφάνεια στον καθορισμό της βάσης εκτίμησης, συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοχών που καλείται να λάβει υπόψη του ο εκτιμητής

• Τα ελάχιστα αποδεκτά πρότυπα – απαιτήσεις μιας έκθεσης εκτίμησης
• Κατάλληλη και επαρκή δημοσιοποίηση όλων των σχετικών θεμάτων και σημείων 

ώστε ένα «τρίτος», εκτός του εντολέα της εκτίμησης, να μπορεί να στηριχθεί με 
εμπιστοσύνη σε μια έκθεση βάσει των προτύπων του RICS όταν έχει συμφέρον από 
το αποτέλεσμα αυτής.

Το RICS έχει υιοθετήσει τα Διεθνή Εκτιμητικά πρότυπα και εναρμονίζεται με αυτά (αν 
και τα πρότυπα του RICS θα μπορούσαν, τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία, να χαρακτη-
ριστούν ως πιο «αυστηρά»). Η πιο πρόσφατη έκδοση του «Red Book» είναι αυτή της 30 
Μαρτίου 2012 (RICS Valuation–Professional Standards 2012), και όλα τα μέλη του RICS 
είναι υποχρεωμένα, από την παραπάνω ημερομηνία και μετά, να συντάσσουν εκτιμητικές 
εκθέσεις βάσει των νέων αυτών προτύπων.

TEGoVA - The European Group of Valuers’ Associations
Η TEGoVA «The European Group of Valuers’ Associations», (Ένωση Εκτιμητικών Οργανισμών 
της Ευρώπης), είναι ένας Διεθνής Οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες, που εκπροσωπεί 
τους  Εκτιμητές από όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έχει και παρατηρητές 
από άλλες χώρες. Από την ίδρυση της το 1977, έθεσε ως στόχο της, μεταξύ άλλων, την 
ανάπτυξη εκτιμητικών προτύπων και την υιοθέτησή τους από τις χώρες της ΕΕ, αλλά και 
άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Τα πρότυπα αυτά έχουν αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς, 
για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων και να 
ενημερώνονται οι χρήστες των εκτιμήσεων.
Η TEGoVA αντιπροσωπεύει τα κύρια επαγγελματικά σωματεία εκτίμησης ακινήτων στην 
Ευρώπη (57 επαγγελματικές οργανώσεις σε 31 χώρες, 70.000 μέλη).

ιστορία και ρόλος
Με τη σημερινή της μορφή, η TEGoVA προέκυψε το 1997, από την πρώην EUROVAL. Απο-
τελεί την «ομπρέλα» των εθνικών ενώσεων εκτιμητών. Βασικός στόχος της TEGoVA είναι η 
δημιουργία και η διάδοση εναρμονισμένων προτύπων για την εκτιμητική πρακτική, εκπαί-
δευση, εταιρική διαχείριση και επαγγελματική δεοντολογία για τους εκτιμητές. Στηρίζει τα 
μέλη-ενώσεις της στη διαδικασία εισαγωγής και εφαρμογής αυτών των προτύπων.

στόχος
Ο βασικός στόχος της TEGoVA είναι η επιστημονική και εκπαιδευτική προώθηση του επαγ-
γέλματος του εκτιμητή και η εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών προτύπων.
Κύριες Δραστηριότητες της TEGoVA:

• Εκτίμηση και πρότυπα
• Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά πρότυπα
• Εκπαίδευση
• Αναγνωρισμένος Ευρωπαίος Εκτιμητής, (Recognized European Valuer – REV)
• Υποθέσεις/ Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Το Ελληνικό ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.ι.Ε.)
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής είναι ο μοναδικός επιστημονικός και μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός, που αποβλέπει στην ανάπτυξη της εκτιμητικής στη χώρα, πάνω σε σύγχρονες 
επιστημονικές βάσεις, παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, αναπτύσσοντας 
τις κατάλληλές δράσεις για την ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2000 από 22 
άτομα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εκτιμητικής στην Ελλάδα.

πραγματοποιεί ποικίλες εκδηλώσεις όπως συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και εκδόσεις. 
Μέλη του Ελ.Ι.Ε. αρθρογραφούν στον τύπο της χώρας και αλλού. Συνεργάζεται με όλους 
τους επαγγελματικούς φορείς των εκτιμητών, όπως ο ΣΕΚΕ, το RICS Hellas, κτλ.

Επίσης, το Ελ.Ι.Ε. συνεργάζεται με την Τράπεζα της Ελλάδας, με άλλες τράπεζες, το 
ΤΕΕ, την πΟΜΙΔΑ, το ΣΟΕ, το ΣΟΕλ καθώς και με συλλόγους μεσιτών, με φοροτεχνικούς, 
με συμβολαιογραφικούς συλλόγους, κτλ. Σήμερα το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής έχει 
πάνω από 600 μέλη, επιστήμονες από όλη την Ελλάδα.

ή Ένωση Μεσιτών ακινήτων, Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας 

(Ε.Π.Π.α.)
Η Ένωση Μεσιτών Ακινήτων, πιστοποιημένων πραγματογνωμόνων Ελλάδας ιδρύθηκε τον 
Ιούλιο του 2013 από 38 μεσίτες ακινήτων. Μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς, η  Ένωση 
αριθμούσε περίπου 130 μέλη από 42 πόλεις και 35 νομούς της χώρας. Όλα τα μέλη 
της είναι πιστοποιημένοι πραγματογνώμονες Ακινήτων από την National Association 
of Realtors (NAR) και κάτοχοι της πιστοποίησης  BPOR (Broker Price Opinion Resource 
Certification). Τα μέλη της Ε.π.π.Α. είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι πραγματογνώμονες της 
τιμής ακινήτων και έχουν το τίτλο του International REALTOR. Η Ε.π.π.Α., ως μέλος της 
Ένωσης Μεσιτικών Ενώσεων Κεντρικής και Ανατολική Ευρώπης (Central European Real 
Estate Associations Network, CEREAN), είναι αναγνωρισμένη μεσιτική ένωση από την 
NAR. Από το Δεκέμβριου του 2013 η Ε.π.π.Α. είναι και μέλος της Ομοσπονδίας Μεσιτών 
Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας (Ο.Μ.Α.Σ.Ε.)

1.4 Νομοθεσία Περιουσιακών συναλλαγών

ή ιδιοκτησία
Η ιδιοκτησία είναι ανθρώπινος θεσμός, που υποδηλώνει την κυριαρχία του ανθρώπου 
πάνω σε ένα αγαθό και εκφράζει την ορισμένη σχέση του προς ένα μέρος του κόσμου 
της ύλης. Το αίσθημα της ιδιοκτησίας θεωρείται σύμφυτο της ανθρώπινης φύσης και άρα 
η προσπάθεια για την απόκτησή της είναι φυσικό επακόλουθο. Η μορφή της ιδιοκτησίας 
της γης πέρασε από πολλά στάδια και επηρεάστηκε από τις ιστορικές εξελίξεις. Αρχικά, ο 
κάτοχος γης ήταν μεν απόλυτος κύριος, χωρίς όμως να έχει και το δικαίωμα της ελεύθερης 
διάθεσης. Το δικαίωμα αυτό αποκτήθηκε μεταγενέστερα με την εξομοίωση της ιδιοκτησίας 
ακινήτων προς την ιδιοκτησία των κινητών πραγμάτων (Ζεντέλης 2001).   

ακίνητο
Σύμφωνα με το άρθρο 948 του ΑΚ (Αστικού Κώδικα) ως ακίνητα πράγματα ορίζονται 
το έδαφος και τα συστατικά του μέρη (κινητά είναι όσα δεν είναι ακίνητα). Δηλαδή τα 
πράγματα που είναι συνδεδεμένα με τρόπο σταθερό και μόνιμο (διαρκή) με το έδαφος 
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ή οικοδομήματα που είναι πάνω σε αυτό. Όσα πράγματα δεν είναι ακίνητα θεωρούνται 
κινητά (πχ. τα αυτοκίνητα, τα ζώα, κτλ.)

Έδαφος
Ως έδαφος ορίζεται το τμήμα της επιφάνειας της γης που πληροί τους όρους της έννοιας 
του πράγματος και κυρίως τους όρους του αυθύπαρκτου, δηλαδή του εξατομικευμένου. 
Η εξατομίκευση αυτή επέρχεται με την ακριβή οριοθέτηση (κατά θέση, όρια, πλευρικές 
διαστάσεις και σχήμα, που αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα και γίνεται κατά 
την κτήση της κυριότητας ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων ή με σύμβαση, ή με πράξη 
αρχής, ή με δικαστική απόφασή (Κοτταρίδης και πλιακός, 2008).

συστατικά Μέρη
Τα συστατικά μέρη περιγράφονται στα άρθρα 953-955 του ΑΚ. Συστατικό μέρος πράγμα-
τος είναι αυτό που δεν μπορεί να αποχωριστεί από το κύριο πράγμα χωρίς βλάβη αυτού 
του ιδίου ή του κυρίου πράγματος ή χωρίς αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού τους 
δεν μπορεί να είναι αντικείμενα κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος.
Συστατικά του ακινήτου είναι: 1. Τα πράγματα που έχουν συνδεθεί σταθερά με το έδαφος, 
ιδίως οικοδομήματα. 2. Τα προϊόντα του ακινήτου εφόσον συνέχονται με το έδαφος. 3. 
Το νερό κάτω από το έδαφος και η πηγή. 4. Οι σπόροι μόλις σπαρθούν και τα φυτά μόλις 
φυτευτούν.

Κυριότητα
Σύμφωνα με το  Άρθρο 973 του ΑΚ, κυριότητα είναι το δικαίωμα που παρέχει εξουσία 
άμεση και εναντίον όλων στο πράγμα (εμπράγματο δικαίωμα, εμπράγματα δικαιώματα 
είναι επίσης οι δουλείες, το ενέχυρο και η υποθήκη). Δηλαδή, ο κύριος του πράγματος έχει 
το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να διαθέτει, όπως θέλει το πράγμα όπως επίσης και να 
απαγορεύει σε οποιονδήποτε να επεμβαίνει σε αυτό (στα πλαίσια πάντα του νόμου).     

Η Κυριότητα διακρίνεται σε πλήρη, ψιλή και μετακλητή.
• πλήρης: είναι η κυριότητα όταν δεν έχει αφαιρεθεί από αυτήν η επικαρπία.
• Ψιλή: είναι η κυριότητα όταν έχει αφαιρεθεί η επικαρπία (η «κάρπωση» του πράγμα-

τος και η χρήση του)
• Μετακλητή: είναι η κυριότητα που τελεί υπό αίρεση ή προθεσμία. Εξαρτάται δηλαδή 

από το αν επέλθει κάποιος χρονικός προσδιορισμός ή αν συμβεί κάποιο συγκριμένο 
γεγονός.

απόκτηση κυριότητας
Η κυριότητα αποκτάται είτε με πρωτότυπο είτε με παράγωγο τρόπο. Η κτήση της κυρι-
ότητας με πρωτότυπο τρόπο γίνεται σε υπάρχοντα ή σε νέα πράγματα (αποκτάται για 
πρώτη φορά, χωρίς να έχει υπάρξει προηγούμενα σε άλλο πρόσωπο), ενώ η κτήση της 
κυριότητας με παράγωγο τρόπο γίνεται πάντα σε υπάρχοντα πράγματα (αποκτάται από 
άλλο πρόσωπο).

Μεταβίβαση Κυριότητας ακινήτου
Ο Α.Κ. στο Άρθρο του 1033 ορίζει: Για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται 
συμφωνία μεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι μετατίθεται σ› αυτόν η 
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κυριότητα για κάποια νόμιμη αιτία. Η συμφωνία γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
και υποβάλλεται σε μεταγραφή.

Για τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ο μεταβιβά-
ζων να είναι κύριος και η μεταβίβαση να βασίζεται σε νόμιμη αιτία. Η σύμβαση μεταβίβα-
σης κυριότητας ακινήτου, σύμφωνα με άρθρο 1033 ΑΚ, είναι άκυρη εφόσον ο μεταβιβά-
ζων δεν είναι κύριος του πράγματος.

Για τη σύναψη της δικαιοπραξίας της μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου, απαιτείται 
από το νόμο συμβολαιογραφικό έγγραφο, ακόμα και αυτοτελώς για την υποσχετική σύμ-
βαση (προσύμφωνο). 

Τέλος, η συμφωνία για τη μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 
1033 και 1192 (πράξεις που μεταγράφονται) του ΑΚ, να μεταγραφεί στα δημόσια βιβλία 
μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου, κάτι που ισχύει, κατά κανόνα, για όλες 
τις πράξεις που αφορούν μεταβολές εμπράγματων σχέσεων επί ακινήτων. Η δημοσιότητα 
αυτή εξυπηρετεί ουσιαστικά δύο σκοπούς: α. επιτρέπει σε κάποιον τρίτο να πληροφορηθεί 
και να εξακριβώσει το καθεστώς εμπραγμάτων δικαιωμάτων και βαρών για το κάθε ακί-
νητο, και β. διασφαλίζει την προστασία των συναλλαγών.

Οριζόντια και Κάθετη ιδιοκτησία

Οριζόντια ιδιοκτησία
Οριζόντια ιδιοκτησία υφίσταται όταν σε ένα οικόπεδο έχουμε ένα κοινό κτίσμα με ανεξάρ-
τητες ιδιοκτησίες (τουλάχιστον πάνω από μία).

Οριζόντια ιδιοκτησία ή oρoφοκτησία είναι η χωριστή, αποκλειστική και αυθύπαρκτη 
κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος oρόφoυ, με ορισμένο ποσοστό αναγκα-
στικής συνιδιοκτησίας στο έδαφος και τα κοινά και αδιαίρετα μέρη της οικοδομής. Η ορι-
ζόντια ιδιοκτησία υφίσταται όταν υπάρχει κυριότητα μόνο σε αυτοτελές τμήμα του κτιρίου 
(όροφο, διαμέρισμα), ανεξάρτητα από τη χρήση του, και αναγκαστική συγκυριότητα στα 
κοινά μέρη του όλου ακινήτου, δηλαδή τόσο του γεωτεμαχίου όσο και του κτιρίου (θεμέ-
λια, εξωτερικοί τοίχοι, κλιμακοστάσιο, δώμα, λεβητοστάσιο κλπ). Η οριζόντια ιδιοκτησία συ-
νήθως συνιστάται με σχετική συμβολαιογραφική πράξη σύστασης, μπορεί όμως να συστα-
θεί και με δικαστική απόφαση, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις 
καθορίζονται και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας της διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί 
του όλου γεωτεμαχίου, στο οποίο έχει ή πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο.

Κάθετη ιδιοκτησία
Κάθετη ιδιοκτησία υφίσταται όταν υπάρχει ένα οικόπεδο και πάνω από ένα αυτοτελή κτί-
ρια σε αυτό. Κάθετη ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία είναι η χωριστή (διηρημένη, αποκλειστική) 
κυριότητα οικοδομής που είναι κτισμένη μαζί με άλλη ή άλλες στο ίδιο οικόπεδο, συνδυα-
σμένη με συγκυριότητα στο οικόπεδο αυτό, καθώς και στα κοινά μέρη των οικοδομών, και 
με κοινωνία των δικαιούχων των επιμέρους κάθετων ιδιοκτησιών.

Με άλλα λόγια, η κάθετη ιδιοκτησία υπάρχει όταν καθένα από τα περισσότερα κτί-
σματα που έχουν ανεγερθεί ή προβλέπεται, από σχετική πράξη σύστασης, να ανεγερθούν 
στο ίδιο γεωτεμάχιο, αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, η οποία ανήκει ή θα ανήκει σε έναν ή 
περισσότερους από τους συγκύριους του όλου γεωτεμαχίου.
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1.5 Πολεοδομία και Περιβάλλον

Ο Περιβάλλον χώρος
Ο άνθρωπος ζει στη γη. παρεμβαίνει για να διαμορφώσει τις συνθήκες που τον εξυπηρετούν. 
Οι ανάγκες του είναι απεριόριστες. πολλαπλασιάζονται και μετασχηματίζονται διαμέσου 
του χρόνου. Αυτό επιτείνεται από την αύξηση του πληθυσμού. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη 
να αναπτύξει μια εύλογη οικονομική δραστηριότητα, που τον οδηγεί στην εξασφάλιση των 
παντώς περιορισμένων μέσων για την ικανοποίηση των αναγκών του (Ζεντέλης 2001).    

Πολεοδομία και αξία των ακινήτων
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός, και γενικά οι πολεοδομικοί παράγοντες, επηρεάζουν τα 
ακίνητα και τις αξίες τους. Η αξία ενός ακινήτου (σε θεωρητικό επίπεδο) είναι το άθροισμα 
των οικονομικών συντελεστών του, όπως αυτοί φαίνονται στην παρακάτω σχέση:

Ακίνητο = Έδαφος(Γη) + Εργασία + Κεφάλαιο + Επιχειρηματικότητα
Συνεπώς, ένα ακίνητο δεν μπορεί να έχει αξία ως μονάδα, από μόνο του. Η αξία του 

προέρχεται από τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε αυτό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η αξία ενός 
ακινήτου προκύπτει από τα δικαιώματα (και το όφελος) της χρήσης και κατοχής του. Οι 
εκτιμήσεις πρέπει να βασίζονται πάντα στον εκάστοτε Γενικό Οικοδομικό Κώδικα (Γ.Ο.Κ.).

Σύμφωνα με τον Καρανικόλα (2010) η αγοραία αξία των ακινήτων επηρεάζεται άμεσα 
ή έμμεσα από μια πληθώρα φυσικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων. Οι παράγο-
ντες αυτοί είναι οι ίδιοι που διαμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίζοντας 
την ένταση του ανταγωνισμού, δημιουργώντας τη στενότητα των ακινήτων, επιδρώντας 
στη σχέση ζήτησης-προσφοράς και, εν τέλει, καθορίζοντας μια συγκεκριμένη τιμή για το 
κάθε ακίνητο.

Πολεοδομικοί Ορισμοί σύμφωνα με το ν. 1577/85 (γΟΚ 85, ΦΕΚ 210/α/18-12-1985), 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2831/00 (ΦΕΚ 140/α/13-6-2000)
Το Μέρος Α’ του ν. 1577/85 «πολεοδομικός Κανονισμός», και το άρθρο 2 αυτού, 
περιλαμβάνει τους πολεοδομικούς ορισμούς (όπως ισχύουν μέχρι και σήμερα). Σε κάθε 
περίπτωση σύνταξης Έκθεσης Εκτίμησης πρέπει να ακολουθείται η σωστή πολεοδομική 
ορολογία.

• Εγκεκριμένο ρυμοτομικό Σχέδιο Οικισμού, ή Σχέδιο Πόλης ή Πολεοδομικό 
Σχέδιο ή Πολεοδομική Μελέτη είναι το διάγραμμα με τον τυχόν ειδικό πολεοδομικό 
κανονισμό που έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, και καθορίζει τους 
ειδικούς όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους και δομήσιμους χώρους, και τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη του οικισμού.

• Κοινόχρηστοι Χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες άλση, και γενικά οι 
προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο 
νόμιμο τρόπο.

• Κοινωφελείς Χώροι είναι οι χώροι του οικισμού που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας.

• Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες 
κυκλοφορίας.
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• Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι που προορίζονται κυρίως για την εξυπηρέτηση των 
πεζών.

• Πλάτος Δρόμου σε κάθε σημείο του άξονα του είναι το μεταξύ των ρυμοτομικών 
γραμμών μήκος της καθέτου στον άξονα στο σημείο αυτό.

• Οικοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ) είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση που βρίσκεται μέσα 
στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού και περιβάλλεται από 
κοινόχρηστους χώρους.

• Όρια Οικοδομικού Τετραγώνου είναι οι οριακές γραμμές που το χωρίζουν από 
τους κοινόχρηστους χώρους.

• ρυμοτομική γραμμή είναι εκείνη που ορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο και χωρίζει 
οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο του οικισμού.

• Οικοδομική γραμμή ή γραμμή Δόμησης είναι το όριο οικοδομικού τετραγώνου 
που ορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο προς την πλευρά του κοινόχρηστου χώρου, 
έως το οποίο επιτρέπεται η δόμηση.

• Προκήπιο ή Πρασιά είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου, που βρίσκεται 
ανάμεσα στη ρυμοτομική γραμμή και τη γραμμή δόμησης ή οικοδομική γραμμή.

• γήπεδο είναι η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο 
και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου.

• Οικόπεδο είναι κάθε γήπεδο που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο.

• Όρια Οικοπέδου ή γηπέδου είναι οι γραμμές που το χωρίζουν από τα όμορα 
οικόπεδα και τους κοινόχρηστους χώρους. Τα όρια του οικοπέδου με τους 
κοινόχρηστους χώρους συμπίπτουν με τα όρια του οικοδομικού τετραγώνου.

• Πρόσωπο Οικοπέδου ή γηπέδου είναι το όριο του προς τον κοινόχρηστο χώρο.
• Οριστική Στάθμη Εδάφους Οικοπέδου ή γηπέδου είναι η στάθμη του εδάφους, 

όπως διαμορφώνεται οριστικά, σύμφωνα με το νόμο, με εκσκαφή, επίχωση ή επί-
στρωση.

• Κτίριο είναι η κατασκευή, που αποτελείται από τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις και 
προορίζεται για: 

• α) την παραμονή ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος. 
• β) την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλματος, όπως το κατάστημα και το 

εργοστάσιο. 
• γ)  την αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος στάθμευ-

σης αυτοκινήτων, το σιλό, η δεξαμενή υγρών και 
• δ) την τοποθέτηση ή λειτουργία μηχανημάτων, όπως το αντλιοστάσιο.
• Κατασκευή είναι κάθε τεχνικό έργο.
• Εγκατάσταση είναι η κατασκευή που χρησιμοποιείται για την άμεση ή έμμεση 

εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς τους, όπως οι ανελκυστήρες τα 
στοιχεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής ύδατος, 
θέρμανσης, φωταερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι κεραίες.

• φέρουσα Κατασκευή Κτιρίου είναι το τμήμα που μεταφέρει άμεσα ή έμμεσα 
στο έδαφος τα μόνιμα και τα ωφέλιμα φορτία του κτιρίου, καθώς και τις επιρροές 
γενικά των δυνάμεων που επενεργούν σε αυτό. Κατασκευές συμπλήρωσης είναι τα 
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υπόλοιπα τμήματα που συμπληρώνουν το κτίριο και εξυπηρετούν τον προορισμό 
του.

• Ειδικά Κτίρια είναι τα κτίρια, των οποίων κύριος προορισμός δεν είναι η κατοικία 
και η διαμόρφωση τους προσδιορίζει αποκλειστικά ειδική χρήση.

• Κοινής Χρήσης Χώροι του κτιρίου και του οικοπέδου είναι οι χώροι, που προορίζονται 
για χρήση από όλους του ενοίκους του κτιρίου.

• Όροφοι είναι τα τμήματα του κτιρίου, στα οποία διαχωρίζεται από διαδοχικά 
δάπεδα καθ› ύψος.

• υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται έως 1,50 μ. 
ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους.

• Κάλυψη του οικοπέδου είναι η επιφάνεια που περιβάλλεται από τις προβολές των 
περιγραμμάτων όλων των κτιρίων του οικοπέδου πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.

• Ποσοστό Κάλυψης του οικοπέδου είναι ο λόγος της μέγιστης επιφάνειας που 
επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου.

• Συντελεστής Δόμησης (σ.δ.) είναι ο αριθμός, ο οποίος, πολλαπλασιαζόμενος με την 
επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει τη συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων των κτιρίων 
που μπορούν να κατασκευαστούν στο οικόπεδο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

• Συντελεστής κατ› όγκο Εκμετάλλευσης (σ.ο.) του οικοπέδου είναι ο αριθμός, 
ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου δίνει το συνολικό 
όγκο του κτιρίου που μπορεί να κατασκευαστεί πάνω από την οριστική στάθμη του 
εδάφους.

• υποχρεωτικός Ακάλυπτος Χώρος του οικοπέδου είναι ο χώρος που αφήνεται 
ακάλυπτος για να μην υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης ή του συντελεστή 
δόμησης που ισχύει στην περιοχή.

• Ύψος Κτιρίου σε ορισμένη θέση του είναι η κατακόρυφη απόσταση από το 
σημείο που αποτελεί την αφετηρία μέτρησης, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού 
(στάθμη του πεζοδρομίου ή οριστική στάθμη του εδάφους ή φυσικό έδαφος) έως 
τη στάθμη της τελικής επάνω επιφάνειας του τελευταίου ορόφου, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η μόνωση και η επίστρωσή της στη θέση αυτή. Το μεγαλύτερο 
από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του 
κτιρίου.

• Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος Κτιρίου ή Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος Περιοχής 
είναι το ύψος του ανώτατου επιπέδου του κτιρίου, πάνω από το οποίο απαγορεύεται 
κάθε δόμηση εκτός από τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται ειδικά και περιοριστικά.

• Ημιυπαίρθιος Χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία 
τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους 
χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρώνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες 
πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και 
χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων.

• υπαίθριος Χώρος του κτιρίου είναι ο ελεύθερος χώρος που βρίσκεται πάνω από 
την οροφή των κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων του.

• Αίθριο είναι το μη στεγασμένο τμήμα του οικοπέδου ή του κτιρίου που περιβάλλεται 
από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου.
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• Όψεις του Κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου που βλέπουν σε κοινόχρηστο 
χώρο ή στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου.

• Κύρια Όψη ή Πρόσοψη είναι κάθε όψη του κτιρίου που βλέπει σε κοινόχρηστο 
χώρο.

• Αρχιτεκτονικές Προεξοχές και Αρχιτεκτονικά Στοιχεία είναι τα φέροντα ή μη 
στοιχεία του κτιρίου, που σκοπό έχουν την αρχιτεκτονική διαμόρφωση των όψεών 
του.

• Εξώστης είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου ή δώματος, 
η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων 
του κτιρίου και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την προσωρινή παραμονή 
ανθρώπων.

• Προστέγασμα είναι η σταθερή ή κινητή προεξοχή πέρα από τις επιφάνειες των 
όψεων του κτιρίου, η οποία δεν χρησιμοποιείται ως εξώστης.

• Περίφραγμα είναι η κατασκευή, με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα 
οικόπεδα, ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο.

• βόθρος είναι χώρος κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους, στον οποίο 
συγκεντρώνονται τα λύματα του κτιρίου ή τα όμβρια ύδατα.

• Παρόδια Στοά είναι ο προσπελάσιμος από το κοινό στεγασμένος ελεύθερος χώρος 
του οικοπέδου, που κατασκευάζεται σε επαφή με την οικοδομική γραμμή στη 
στάθμη του πεζοδρομίου και επιβάλλεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή 
από τους όρους δόμησης της περιοχής. 

• Εσωτερική Στοά είναι ο στεγασμένος ελεύθερος χώρος που συνδέει κοινόχρηστους 
χώρους του οικισμού ή προκήπια μεταξύ τους ή κοινόχρηστους χώρους του οικι-
σμού με ελεύθερους σε προσπέλαση ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου.

¡ α) παθητικά Ηλιακά Συστήματα Θέρμανσης ή Δροσισμού είναι οι τεχνικές ή οι 
κατασκευές που εμπεριέχονται στο σχεδιασμό των κτιρίων και προσαρμόζονται 
κατάλληλα στο περίβλημά (κέλυφος) τους, με τρόπο ώστε να διευκολύνουν στην 
καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση των κτηρίων, 
καθώς και στην αξιοποίηση των δροσερών ανέμων για το φυσικό τους δροσισμό. 

¡ Οι βασικές κατηγορίες των συστημάτων αυτών είναι: 
1. Τα συστήματα άμεσου ηλιακού οφέλους, όπως τα νότια ανοίγματα. 
2. Τα συστήματα έμμεσου ηλιακού οφέλους όπως ο ηλιακός χώρος, θερμοκήπιο, 

ο ηλιακός τοίχος, το θερμοσιφωνικό πέτασμα, το ηλιακό αίθριο. 
3. Τα συστήματα δροσισμού όπως ο ηλιακός αγωγός και τα σκίαστρα. 

¡ β) Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα Θέρμανσης ή Δροσισμού είναι όσα παθητικά 
ηλιακά συστήματα χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για τη θέρμανση ή δροσισμό του 
εσωτερικού χώρου των κτιρίων. Τέτοια συστήματα είναι ιδίως ο ηλιακός συλλέκτης 
θερμού ύδατος, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και τα υβριδικά συστήματα.

• βιοκλιματικά Κτίρια είναι τα κτίρια που σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την 
αξιοποίηση των θετικών παραμέτρων του κλίματος και χρησιμοποιούν συνδυασμό 
παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων ή άλλες ανανεώσιμες πηγές 
ενεργείας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. 

• Ακίνητα ή Στοιχεία Αρχιτεκτονικής ή φυσικής Κληρονομιάς είναι οικισμοί ή 
τμήματα πόλεων ή οικισμών ή αυτοτελή οικιστικά σύνολα εκτός οικισμών, κτίρια 
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ή συγκροτήματα κτιρίων ή στοιχεία του άμεσου φυσικού ή ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντός τους ιδίως αυλές, κήποι, θυρώματα και κρήνες, στοιχεία πολεοδομικού 
εξοπλισμού αστικού ή αγροτικού ή δικτύων ιδίως πλατείες, κρήνες, διαβατικά, 
λιθόστρωτα και γέφυρες, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό, κοινωνικό, 
αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό, επιστημονικό και αισθητικό ενδιαφέρον. Στα ακίνητα 
αγαθά φυσικής κληρονομιάς περιλαμβάνονται και χώροι, τόποι, τοπία ιδιαίτερου 
κάλλους και φυσικοί σχηματισμοί ιδίως βράχια, λόφοι, ρεματιές και δενδροστοιχίες 
που συνοδεύουν ή περιβάλλουν ακίνητα αγαθά αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

• Στέγη είναι η κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει τη φέρουσα 
κατασκευή και την επικάλυψή της και μπορεί να αποτελείται από επιφάνειες 
διαφόρων μορφών, κλίσεων και υλικών.
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 Ερωτήσεις ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης
1. ποιος ο ρόλος της αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα;
2. Αναφέρετε 10 βραχυχρόνιους δείκτες για την αγορά ακινήτων.
3. Τι μετράει ο δείκτης στεγαστικής προσιτότητας (Market Affordability Index);
4. Αναφέρετε επιγραμματικά πέντε παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες των 

ακινήτων.
5. Αναφέρετε επιγραμματικά πέντε παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες των 

ακινήτων σε επίπεδο χώρας.
6. ποιος ο σκοπός του Διεθνούς Συμβουλίου Εκτιμητικών προτύπων (I.V.S.C. The 

International Valuation Standards Council);
7. Τι είναι το «Κόκκινο Βιβλίο» του RICS (The RICS «Red Book»);
8. ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες της TEGoVA;
9. ποια η διαφορά της πλήρους από την ψιλή κυριότητα;
10. ποιοι είναι οι οικονομικοί συντελεστές που καθορίζουν την αξία ενός ακινήτου;

 ανακεφαλαίωση
Στο Κεφάλαιο 1 έγινε μια αναφορά σε χρήσιμα στοιχεία του ελληνικού οικονομι-
κού περιβάλλοντος, με αναφορά σε μεγάλους κλάδους της οικονομίας και την 
τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια για στροφή προς τον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών. Επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος της αγοράς κατοικίας για το ελλη-
νικό νοικοκυριό, με αναφορά σε χρήσιμα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος 
σχετικά με την αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα. Επίσης, τονίστηκαν οι προοπτι-
κές και οι εξελίξεις που αναμένονται στην αγορά των ακινήτων, με αναφορά σε 
ορισμένα βασικά μεγέθη για τις Α.Ε.Ε.Α.π.
Αναφέρθηκαν τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά ενός αγαθού (προϊόντος ή 
υπηρεσίας) ώστε να έχει αυτό αξία και αναπτύχθηκε η επίδραση της περιορισμένης 
διαθεσιμότητας (scarcity)  στην αύξηση της αξίας. Αναπτύχθηκαν, τόσο ως προς 
τον ορισμό τους, όσο και ως προς την μεθοδολογία τους, οι Διεθνείς Στεγαστικοί 
Δείκτες: Existing Home Sales και Market Affordability Index. 
Επισημάνθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου ,όπως 
επίσης έγινε και κατηγοριοποίηση αυτών σε οκτώ βασικές ομάδες. Σχετικά με τα 
στοιχεία του επιχειρηματικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος, έγινε αναφορά 
στο ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση του μεσιτικού επαγγέλματος μέχρι 
και την ψήφιση του ν. 4072/ 2012, όπου τελικώς καθιερώνεται ένα πλαίσιο 
λειτουργίας εφάμιλλο με αυτό των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών.
Στο κεφάλαιο επισημάνθηκε η «υποχρέωση» των εκτιμητών να ακολουθούν κοινές 
οδηγίες και κανόνες με επέκταση αυτού τη δημιουργία διεθνών εκτιμητικών 
φορέων και επαγγελματικών ενώσεων εκτιμητών και μεσιτών-πραγματογνωμόνων 
αγοραίων τιμών ακινήτων με σχετική αναφορά στην ιστορία και το ρόλο των 
κυριότερων εθνικών και διεθνών οργανισμών. 
Αναπτύχθηκε επίσης ο ανθρώπινος θεσμός της ιδιοκτησίας ως φυσικό επακόλουθο 
και δόθηκαν οι ορισμοί του ακινήτου και της κυριότητας σύμφωνα με τον 
Αστικό Κώδικα. Τέλος παρατέθηκαν οι πολεοδομικοί ορισμοί (σύμφωνα με το Ν. 
1577/85) των οποίων η σωστή ορολογική χρήση τους αποτελεί προϋπόθεση μιας 
ορθής  έκθεσης εκτίμησης.



ΚΕΦΑλΑΙΟ

ΕΠΑΓΓΕλΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ
ΚΑΙ Ο Ν. 4072/2012

2
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Ο ν. 4072 (Παράρτημα I, σελ. 39), «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – 
Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων 
και αλιείας και άλλες διατάξεις», δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 

με Αριθ.86 στις 11 Απριλίου 2012.

Το Τέταρτο Μέρος αυτού, και πιο συγκεκριμένα τα Άρθρα 197-204, αναφέρεται στους 
«Μεσίτες Ακινήτων». Ο νέος αυτός Νόμος δίνει μεγαλύτερο βάρος στη Σύμβαση Μεσιτείας 

με σκοπό την εξάλειψη κακόβουλων πρακτικών του παρελθόντος. Ο ν. 4072/2012 ρυθμίζει 
το πλαίσιο άσκησης του Μεσιτικού επαγγέλματος, όπου μέχρι τη ψήφιση και δημοσίευση του 

ρυθμιζόταν από το ν. 308/1976 (περί μεσιτών αστικών συμβάσεων) και από το Π.Δ. 
(Προεδρικό Διάταγμα) 248/1993 (περί μεσιτών αστικών συμβάσεων). Με το ν. 4072/2012 
και με τη §3 του Άρθρου 197, οι διατάξεις των άρθρων 703 έως 707 του Αστικού Κώδικα 

εφαρμόζονται συμπληρωματικά μόνο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το νόμο.

Επίσης ο ν. 4072/2012 ενσωματώνει τις βασικές διατάξεις της οδηγίας 2006/123/ΕΚ 
(Directive 2006/123/EC) για την απελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, 

προβλέποντας τη δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεσιτείας για τους υπηκόους 
κρατών μελών της ΕΕ (οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ.)

Ο ν. 4072/2012 επιγραμματικά:

• περιγράφει την έννοια του Μεσίτη Ακινήτων
• Εισάγει το θεσμό του Δόκιμου Μεσίτη (ο οποίος αργότερα με το ν. 4093/2012 κα-

ταργείται)
• Θέτει τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος
• Καθορίζει τον τύπο και το ελάχιστο περιεχόμενο της Σύμβασης Μεσιτείας
• προβλέπει τη σύσταση πειθαρχικού Συμβουλίου
• Στοιχειοθετεί περιπτώσεις ποινικής ευθύνης όσων διενεργούν πράξεις Μεσιτείας Ακι-

νήτων χωρίς τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος.
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 Εισαγωγή
Το Κεφάλαιο 2 ξεκινάει με πια απλή περιγραφή των Άρθρων 197-204 του 
ν. 4072/2012 (Μεσίτες Ακινήτων). Αναφέρονται οι προϋποθέσεις άσκησης 
του επαγγέλματος που ορίζει ο Νόμος, η Σύμβαση Μεσιτείας, οι Υποχρεώσεις 
των Μεσιτών Ακινήτων, οι ποινικές Κυρώσεις, το πειθαρχικό Συμβούλιο 
(με τις πειθαρχικές ποινές) καθώς επίσης και οι Μεταβατικές Διατάξεις. Το 
Κεφάλαιο συνεχίζει με την Ανάλυση του Νόμου με μεγάλη έμφαση στη Σύμβαση 
Μεσιτείας όπου περιγράφεται η Απλή και η Αποκλειστική Σύμβαση Μεσιτείας με 
αναφορά στα απαραίτητα συστατικά της μέρη (Στοιχεία) και τη Διάρκεια της. 
Επίσης περιγράφεται και καθορίζεται λεπτομερώς το πότε οφείλεται μεσιτική 
αμοιβή. Γίνεται ειδική αναφορά στην Αποκλειστική και στη Διπλή Εντολή όπου 
περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το θεσμό αυτών των τύπων 
Εντολών όπως διάρκεια, αξίωση μεσιτικής αμοιβής, διαχείριση διπλής εντολής, 
κτλ. Το Κεφάλαιο έπειτα από μια γρήγορη αναφορά στο Ν. 4152/2013 και 
συγκεκριμένα στις Υποπαραγράφους Γ.1-Γ.12 (ρυθμίσεις για την παροχή 
Εκτιμητικών Υπηρεσιών) περνάει στο πρότυπο ηθικής της Επαγγελματικής 
Δεοντολογίας στις Μεσιτικές Εργασίες. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή σχετικά 
με την Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας (Ο.Μ.Α.Σ.Ε.) και την 
εξέλιξη του Κώδικα Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας για τους επαγγελματίες 
Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων (Μεσίτες Ακινήτων). Το Κεφάλαιο ολοκληρώνεται 
με μια περιγραφή του Κώδικα Δεοντολογίας και πρακτικής της NAR® όπου 
αναπτύσσονται τα σχετικά Άρθρα και πρότυπα πρακτικής σχετικά με τις εργασίες 
εκτίμησης - πραγματογνωμοσύνης ακινήτων που εκτελούνται από τους Realtors®.

     

 σκοπός του Κεφαλαίου και αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του Κεφαλαίου 2 είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει και να υιοθετήσει 
τα θεσμικά πλαίσια (νομοθεσία) και τους κώδικες λειτουργίας και δεοντολογίας 
του επαγγέλματος και να κατανοήσει τον ρόλο της διαφάνειας στην αγορά των 
ακινήτων. Να γνωρίσει όλα τα σχετικά με τους Μεσίτες Ακινήτων Άρθρα του Ν. 
4072/2012 ώστε να μπορεί να τα ερμηνεύει και να εναρμονίζεται επαγγελμα-
τικά με αυτά. Επίσης, σκοπός του Κεφαλαίου είναι η κατανόηση του βασικού 
πλαισίου κανόνων Επαγγελματικής Δεοντολογίας και κατ’ επέκταση η κατανόηση 
και αφομοίωση του Κώδικα Δεοντολογίας της Ο.Μ.Α.Σ.Ε. (Ομοσπονδία Μεσιτών 
Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος), όπως επίσης και ο προσδιορισμός των ρόλων και 
των ευθυνών των Επαγγελματιών Ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας της NAR® (National Association of Realtors®).    Με την ολοκλή-
ρωση του Κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εναρμονίζεται με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας της Ο.Μ.Α.Σ.Ε. (Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων 
Ελλάδας), και με τον Κώδικα Δεοντολογίας της NAR® (National Association of 
Realtors®) για την ανάληψη Εκτιμητικών Εργασιών/ Γνωματεύσεων σε διεθνές 
επίπεδο.
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2.1 ανάπτυξη του ν. 4072/2012

Μέρος Τέταρτο «Μεσίτες ακινήτων», Άρθρα 197-204

Περιγραφή των Άρθρων 197-204 του ν. 4072/2012

Άρθρο 197 – Έννοια όρων
 §1. Ορίζεται ο Μεσίτης Ακινήτων και απαριθμούνται οι υπηρεσίες που δύναται αυτός να 
παρέχει.Αν και καταργήθηκε αργότερα με το ν. 4093/2012, θεσμοθετείται ο Δόκιμος 
Μεσίτης, που στο πλαίσιο της μαθητείας του, υποβοηθά το Μεσίτη Ακινήτων στην άσκηση 
των μεσιτικών εργασιών του. Οι προϋποθέσεις που οφείλει να πληροί ο Δόκιμος Μεσίτης 
αναφέρονται στο Άρθρο 198.
 §2. περιγράφονται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Μεσίτη Ακινήτων από 
νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 198 – Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος 
Οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βασίζονται στην Κοινοτική οδηγία 
2006/123/ΕΚ σχετικά με την απελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά (και 
η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 3844/2010). Θεσπίζεται η εγγραφή του 
Μεσίτη Ακινήτων στο Γ.Ε.ΜΗ., (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας 
Γ.Ε.ΜΗ. των κατά τόπους επιμελητηρίων, προκειμένου να είναι σε θέση να εξασκεί το 
επάγγελμα. Από τη διάταξη αυτή, με τη §7, εξαιρούνται οι Μεσίτες Ακινήτων οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και λειτουργούν στο πλαίσιο της διασυνορι-
ακής παροχής υπηρεσιών.
Επίσης με τη §6 ορίζεται το πότε απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλματος του Μεσίτη 
και η εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 199 – Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών 
(Καταργήθηκε σύμφωνα με το ν. 4093/2012)

Άρθρο 200 – Σύμβαση Μεσιτείας

Με την §1 θεσμοθετείται ο έγγραφος (υποχρεωτικός) τύπος της σύμβασης μεσιτείας. 
Επίσης με την §2 ορίζονται τα ελάχιστα που πρέπει να περιέχονται στην σύμβαση που 
είναι: τα στοιχεία των συμβαλλόμενων μερών, ο ΑΦΜ και ο αριθμός ΓΕ.Μ.Η. του Μεσίτη 
(σε περίπτωση διασυνοριακής παροχής μεσιτικών υπηρεσιών, αναγράφεται το μητρώο 
και η αρμόδια αρχή ή οργάνωση, στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο μεσίτης). Επίσης η 
σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει το ποσό ή το ποσοστό της μεσιτικής αμοιβής η οποία 
είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη και δεν υπόκειται σε κατώτατα νόμιμα όρια. Με την 
§3 προβλέπεται η ορισμένη διάρκεια της σύμβασης (αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά), 
με δικαίωμα παράτασης και σύναψης νέας σύμβασης. Με την §4 επιτρέπεται η σύμβα-
ση αποκλειστικής μεσιτείας η οποία υποχρεωτικά είναι ορισμένης διάρκειας με δικαίωμα, 
επίσης συγκεκριμένης, χρονικής παράτασης. Με την §5, για την διασφάλιση του μεσιτικού 
εντολέα αλλά και του Μεσίτη Ακινήτων, προβλέπεται η πολλαπλή υπόδειξη από περισσό-
τερους του ενός μεσιτών, όπου το δικαίωμα για αξίωση αμοιβής έχει μόνο ο μεσίτης που 
προηγείται χρονικά στην υπόδειξη. Επίσης στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι σε περίπτωση 
που μεσίτες, σε συνεργασία μεταξύ τους, υπέδειξαν ή μεσολάβησαν τότε αμοιβή οφείλεται 
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μόνο μια φορά καταβαλλόμενη από τον εντολέα σε έναν από αυτούς κατά του οποίου 
και μόνο έχουν δικαίωμα να στραφούν οι υπόλοιποι. Στην §7 ορίζονται οι όροι της διπλής 
εντολής  (ο μεσίτης να μπορεί να ενεργεί και για τον αντισυμβαλλόμενο του εντολέα του).

Άρθρο 201 – Υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων
Οι Μεσίτες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους εντολείς τους για 
τυχόν πραγματικά ελαττώματα του ακινήτου (που έχουν περιέλθει αποδεδειγμένα σε γνώ-
ση τους). Επίσης πρέπει να ενημερώνουν τους εντολείς τους σχετικά (πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης μεσιτείας) σε περίπτωση που υπάρχει διπλή εντολή (εντολή και από το άλλο 
μέρος).

Άρθρο 202 – Ποινικές κυρώσεις
Ορίζονται για πρώτη φορά ποινικές κυρώσεις για αυτούς που ενεργούν μεσιτικές πράξεις 
ή εμφανίζουν τον εαυτό τους ως μεσίτη ακινήτων και δεν πληρούν τις αντίστοιχες προϋπο-
θέσεις που ορίζει ο νόμος στο Άρθρο 198.   

Άρθρο 203 – Πειθαρχικό Συμβούλιο – Πειθαρχικές ποινές
Θεσπίζεται η συγκρότηση πειθαρχικού συμβουλίου που ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των 
Μεσιτών Ακινήτων. Η §1 ορίζει το ποιοι μετέχουν στο πειθαρχικό Συμβούλιο ενώ η §2 ορί-
ζει το ποιόν βαρύνουν οι δαπάνες του πειθαρχικού Συμβουλίου. Το Άρθρο επίσης ορίζει τα 
πειθαρχικά αδικήματα και τις πειθαρχικές ποινές.

Άρθρο 204 – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Με την §1 καθορίζεται ότι οι εν ενεργεία μεσίτες (εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια) 
έως τη δημοσίευση του Νόμου διατηρούν την ιδιότητα τους ως «Μεσίτες Αστικών Συμβά-
σεων». Επίσης με την §2 καταργείται το π.Δ. 248/1993.

ανάλυση του Νόμου

Έννοια Όρων και Προϋποθέσεις
Με τις νέες διατάξεις, ως Μεσίτης Ακινήτων νοείται όχι μόνο το φυσικό αλλά και το νομικό 
πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων. Για την περίπτωση του νομικού προ-
σώπου πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α. πρόβλεψη για την άσκηση της συγκε-
κριμένης δραστηριότητας στο καταστατικό του νομικού προσώπου και β. οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο Άρθρο 198 του νόμου (προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος) να 
συντρέχουν τουλάχιστον σε έναν από τους νόμιμους εκπροσώπους του νομικού προσώ-
που. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο έχει και υποκαταστήματα οι προϋποθέσεις 
αυτές πρέπει να συντρέχουν στον υπεύθυνο του κλάδου μεσιτείας του κάθε υποκαταστή-
ματος.

σύμβαση Μεσιτείας
Ως Σύμβαση Μεσιτείας ορίζεται η συμφωνία με την οποία ανατίθεται από έναν εντολέα 
σε έναν μεσίτη, έναντι αμοιβής, υπηρεσία μεσιτείας. Υπηρεσίες μεσιτεία είναι η υπόδειξη 
ευκαιρίας, η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και πιο συγκε-
κριμένα συμβάσεις πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύσταση 
δουλείας, ή αντιπαροχής ακινήτων. Η αναφορά των παραπάνω συμβάσεων στο Νόμο εί-
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ναι ενδεικτική, (όπως προκύπτει από το Άρθρο 197 §1,β), και δεν λειτουργεί περιοριστικά. 
Κάθε σύμβαση σχετική με ακίνητα αποτελεί μεσιτική υπηρεσία.

απλή και αποκλειστική σύμβαση
Με το Ν.4072/2012 εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της Αποκλειστικής Σύμβασης 
Μεσιτείας. Διακρίνονται πλέον δύο είδη σύμβασης, η Απλή και η Αποκλειστική.

στοιχεία
Στις παραγράφους 1,2 και 3 του Άρθρου 200 περιγράφονται τα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε μια σύμβαση μεσιτείας. Με σκοπό την ασφάλεια και αξιοπιστία των 
συναλλαγών, θεσμοθετείται ο υποχρεωτικός έγγραφος τύπος. Ως τέτοιος θεωρείται και η 
ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων τηλεομοιοτυπιών (fax) καθώς και τα 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η Σύμβαση Μεσιτείας πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία των συμβαλλόμενων μερών 
και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. του μεσί-
τη. Επίσης αναφέρεται ότι σε περίπτωση διασυνοριακής παροχής μεσιτικών υπηρεσιών, 
αναγράφεται το μητρώο και η αρμόδια αρχή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο μεσίτης, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του.

Στη Σύμβαση πρέπει επίσης να καθορίζεται το αντικείμενο της μεσιτικής υπηρεσίας 
(ταυτότητα του ακινήτου, είδος της σύμβασης, κτλ) καθώς και το ποσό ή το ποσοστό της 
μεσιτικής αμοιβής. Επίσης στη Σύμβαση πρέπει να ορίζεται η διάρκεια της. Τα παραπά-
νω στοιχεία της Σύμβασης είναι υποχρεωτικά και για την Απλή και για την Αποκλειστική 
Σύμβαση Μεσιτείας. Επίσης, και σύμφωνα με την §9 του Άρθρου 200, σε περίπτωση που 
δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι συμβαλλόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να 
καταβάλουν μεσιτική αμοιβή.

Κάθε όρος που περιέχεται σε μια Σύμβαση Μεσιτείας διέπεται από το πλαίσιο του ν. 
2251/1994, και πιο συγκεκριμένα το Άρθρο 2 αυτού  περί προστασίας του Καταναλωτή, 
που σημαίνει ότι πρέπει να έρχεται σε πραγματική γνώση του εντολέα, να διατυπώνεται 
γραπτά και μην είναι καταχρηστικός (δηλαδή να μη δημιουργεί διατάραξη της ισορροπίας 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων). 

Διάρκεια
Αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, η διάρκεια της Σύμβασης Μεσιτείας έχει διάρκεια 12 
μήνες. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραιτηθεί για άλλους 6 μήνες με μονομερή έγγραφη 
δήλωση του εντολέα. Εφόσον λήξει και η παράταση των 6 μηνών (δεν υπάρχει δικαίωμα 
για επιπλέον παράταση) μπορεί να συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ εντολέα και μεσίτη. Σε 
περίπτωση που συμφωνηθεί σύμβαση για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που ορίζεται 
παραπάνω, μπορεί ο εντολέας ή ο μεσίτης (μετά την παρέλευση 12 μηνών) να καταγγείλει  
αζημίως τη σύμβαση (ακολουθώντας ομοίως έγγραφο τύπο). Τα αποτελέσματα της καταγ-
γελίας επέρχονται μετά την πάροδο 3 μηνών.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η Σύμβαση Μεσιτείας με αόριστη διάρκεια απα-
γορεύεται. Αφενός μεν διότι δεν μνημονεύεται πουθενά στο Νόμο η «Αόριστη διάρκεια» και 
αφετέρου προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος και χρόνος παράτασης και ανανέωσης της 
Σύμβασης. Συνεπώς, η Σύμβαση Μεσιτείας πρέπει να είναι πάντα ορισμένης διάρκειας.
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Μεσιτική αμοιβή  
Μεσιτική Αμοιβή οφείλεται αν η σύμβαση που αφορά το ακίνητο καταρτιστεί ως συνέπεια 
της μεσολάβησης ή της υπόδειξης του μεσίτη (Άρθρο 703 του Α.Κ.), σε περίπτωση δε 
κατάρτισης προσυμφώνου και ματαίωση της οριστικής σύμβασης, οφείλεται η μισή συμ-
φωνηθείσα αμοιβή. Επίσης, σύμφωνα πάλι με το Άρθρο 703 του Α.Κ., ο μεσίτης μπορεί 
να αξιώσει δαπάνες μόνο αν αυτό συμφωνήθηκε γραπτά και οφείλονται ακόμη και σε 
περίπτωση μη κατάρτισης της σύμβασης. Επίσης για την μεσιτική αμοιβή εξακολουθούν 
να ισχύουν και οι διατάξεις του Άρθρο 704 του Α.Κ. (αμοιβή για σύμβαση με αναβλητική 
αίρεση και αμοιβή για σύμβαση με διαλυτική αίρεση)

Με το ν. 4072/2012 η μεσιτική αμοιβή είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη και δεν 
υπόκειται σε κατώτατα νόμιμα όρια (Άρθρο 200, §2,β), δηλαδή απελευθερώθηκε από 
οποιοδήποτε νομοθετικό περιορισμό. Σχετικά με το ανώτατο όριο της μεσιτικής αμοιβής, 
ούτε αυτό περιορίζεται. παρόλα αυτά όμως, αν η συμφωνημένη αμοιβή είναι δυσανάλογα 
μεγάλη ώστε να θεωρείται δυσανάλογη, ο εντολέας έχει δικαίωμα να προσφύγει στο δικα-
στήριο (σύμφωνα με το Άρθρο 707 του Α.Κ.) ζητώντας τη μείωση της μεσιτικής αμοιβής 
στο μέτρο που αρμόζει (στο προσήκον μέτρο). 

Ο νόμος επίσης προστατεύει τον Μεσίτη Ακινήτων (Άρθρο 200, §5,α) από κάθε δι-
καστική αμφιβολία σχετικά με την πληρωμή της μεσιτικής του αμοιβής, στην περίπτωση 
κατά την οποία άλλο είδος σύμβασης περιγράφεται στην εντολή και άλλο είδος σύμβασης 
σύναψαν στο τέλος οι συμβαλλόμενοι, (σχετικά πάντα με το ακίνητο που είχε αποτελέσει 
αντικείμενο υπόδειξης ευκαιρίας ή μεσολάβησης του μεσίτη). Ο Μεσίτης μπορεί να αξιώσει 
την αμοιβή και στην περίπτωση αυτή. Επίσης, σύμφωνα και με την §6 του Άρθρου 200, αν 
συναφθεί για το ίδιο ακίνητο διαφορετική σύμβαση από την προβλεπόμενη στη σύμβαση 
μεσιτείας, η σύμβαση που τελικά συνάπτεται τεκμαίρεται ως αποτέλεσμα της διαμεσολά-
βησης του μεσίτη. 

Ο Νόμος επίσης ορίζει πως μεσιτική αμοιβή οφείλεται και καταβάλλεται μόνο μια φορά 
από τον εντολέα σε έναν από τους συνεργασθέντες μεσίτες, και επειδή ο νόμος δεν ορίζει 
σε ποιόν, έπεται ότι η επιλογή είναι του εντολέα. Σε περίπτωση δε ασυμφωνίας των συνερ-
γαζόμενων μεσιτών μεταξύ τους, ως προς τη διανομή της αμοιβής, τότε αυτοί μπορούν να 
στραφούν κατά του μεσίτη που έλαβε την αμοιβή (και όχι κατά του εντολέα). Η αμοιβή 
κατανέμεται μεταξύ των μεσιτών (σύμφωνα με τη συμφωνία τους), ενώ σε περίπτωση που 
δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους, η αμοιβή κατανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με το ποσο-
στό της συμβολής τους καθενός στην κατάρτιση της σύμβασης.

Στη συνέχειά της, η ίδια παράγραφος διευθετεί την περίπτωση όπου ο ίδιος εντολέας 
έδωσε διαδοχικά διαφορετικές εντολές σε μεσίτες (που δεν συνεργάζονται μεταξύ τους) 
και αυτοί με τη σειρά τους υπέδειξαν διαδοχικά σε αυτόν την ίδια ευκαιρία. Στην περίπτω-
ση αυτή δικαιούται να αξιώσει αμοιβή μόνο αυτός ο οποίος υπέδειξε πρώτος την ευκαιρία 
(δηλαδή πάλι και εδώ οφείλεται μια μόνο αμοιβή). Στην περίπτωση που δεν μπορεί να 
αποδειχτεί ποιος υπέδειξε πρώτος την ευκαιρία, (ορίζεται και εδώ πάλι ως «ποσοστό συμ-
βολής κάθε μεσίτη στην κατάρτιση της σύμβασης»), τότε η αμοιβή κατανέμεται μεταξύ 
των μεσιτών κατά ίσα μέρη η μεγαλύτερη από τις αμοιβές που συμφώνησε ο εντολέας 
με τις διαφορετικές διαδοχικές εντολές του με τους μεσίτες (αυτό προκύπτει και από την 
Αιτιολογική Έκθεση του νόμου, Άρθρο 200, σελ.44).

Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι, για την περίπτωση μεσιτείας για την ανοικοδόμηση 
ακινήτου με αντιπαροχή, ο Μεσίτης έχει δικαίωμα να αξιώσει τη μεσιτική του αμοιβή με τη 
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κατάρτιση του εργολαβικού προσυμφώνου (εκτός αν έχει συμφωνηθεί, εγγράφως πάντα, 
διαφορετικά). Στην περίπτωση της αντιπαροχής η Αμοιβή του Μεσίτη αποκτάει πλέον συ-
γκεκριμένο χρονικό προσδιορισμό αξίωσης και δεν συνδέεται πλέον με οποιοδήποτε καθε-
στώς προόδου ανοικοδόμησης ή πωλήσεων, κτλ.

Στην §8 του Άρθρου 200 ορίζεται ότι σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη, όπου με-
σολάβησε μεσίτης, αναγράφονται υποχρεωτικά τόσο τα στοιχεία του Μεσίτη (Α.Φ.Μ. και 
αρ. Γ.Ε.ΜΗ.), όσο και το ποσό ή ποσοστό της μεσιτικής αμοιβής. Επίσης, και σύμφωνα με 
την §11 του ίδιου Άρθρου, σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης της Μεσιτικής Αμοιβής, 
κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήματος του μεσίτη η σχετική αγωγή κατά του 
εντολέα του. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης η συζήτηση της αγωγής κρίνεται από το δικα-
στήριο ως απαράδεκτη. Επίσης, στην §10 του ίδιου Άρθρου, εντάσσεται η υποχρέωση του 
εντολέα να ανακοινώσει στον μεσίτη την κατάρτιση της κύριας σύμβασης τουλάχιστον μία 
μέρα πριν την κατάρτιση της. Σε περίπτωση που δεν το κάνει, ο Νόμος ορίζει ότι ευθύνεται 
σε αποκατάσταση κάθε ζημίας του Μεσίτη ως αποτέλεσμα της μη έγκαιρης ανακοίνωσης 
προς αυτόν.

ή αποκλειστική και η Διπλή Εντολή     
Με την §4 του Άρθρου 200 θεσμοθετείται η Αποκλειστική Εντολή. Στη Αποκλειστική Εντο-
λή ο εντολέας δεν δικαιούται να αναθέσει σε άλλο μεσίτη εντολή με το ίδιο περιεχόμε-
νο-αντικείμενο με αυτό του αποκλειστικού μεσίτη. Επίσης ο εντολέας, κατά το χρονικό 
διάστημα που διαρκεί η Αποκλειστική Εντολή, δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί για την 
αναζήτηση ευκαιρίας ούτε ο ίδιος ούτε τρίτος για λογαριασμό του. Εξαίρεση (από τη μη 
δραστηριοποίηση τρίτων) είναι δυνατή μόνο αν συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
κατονομάζονται ρητά στη σύμβαση.

Ομοίως με την απλή εντολή, και η αποκλειστική εντολή είναι ορισμένης διάρκειας. Δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες με δικαίωμα παράτασης για ακόμα 4, ύστερα από 
μονομερή έγγραφη δήλωση του εντολέα. Μετά και το πέρας της παράτασης των 4 μηνών, 
και περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη (μεσίτης και εντολέας) επιθυμούν την συνέχεια 
της συνεργασίας τους, πρέπει να συναφθεί νέα σύμβαση.

Αν κατά τη διάρκεια της αποκλειστικής εντολής καταρτιστεί κύρια σύμβαση για το ακί-
νητο που περιγράφεται σε αυτήν, τότε συνεπάγεται ότι καταρτίστηκε ως αποτέλεσμα της 
υπόδειξης ή μεσολάβησης του αποκλειστικού μεσίτη (δεν ισχύει στην περίπτωση που η 
σύμβαση ήταν αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης των προσώπων που αναφέρονται στη 
σύμβαση ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν για λογαριασμό του εντολέα). Στην τελευ-
ταία αυτή περίπτωση ο μεσίτης δύναται να αξιώσει δαπάνες (σχετικές με την προώθηση 
του ακινήτου) και ποσό αποζημίωσης  (η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της 
συμφωνηθείσας αμοιβής). Σε κάθε περίπτωση όμως δαπάνες και αποζημίωση δεν μπο-
ρούν να ξεπερνούν το ήμισυ της συμφωνηθείσας αμοιβής.

Ο Νόμος προστατεύει τον Αποκλειστικό Μεσίτη παρέχοντας του δικαίωμα να αξιώσει 
μεσιτική αμοιβή μέχρι και τρεις μήνες μετά τη λήξη της Αποκλειστικής Εντολής, στην περί-
πτωση την οποία ο εντολέας έδωσε νέα εντολή (απλή ή και αποκλειστική) σε έναν δεύτερο 
μεσίτη, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχτεί ότι η κατάρτιση της σύμβασης έλαβε 
χώρα βάσει των ενεργειών του Αποκλειστικού πρώτου Μεσίτη.

Διπλή εντολή είναι η περίπτωση που ο Μεσίτης ενεργεί και για τον αντισυμβαλλόμενο 
του εντολέα του. Η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των δυο αντισυμβαλλομέ-
νων καθιστά τη διπλή εντολή ως εξαιρετικά αντιμετωπίσιμη από το Νόμο. προβλέπεται 
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σύμφωνα με την §7 του Άρθρου 200 ότι στη σύμβαση μεσιτείας πρέπει να αναγράφεται 
ρητά αν ο μεσίτης μπορεί να ενεργήσει και για τον αντισυμβαλλόμενο του εντολέα του. Σε 
περίπτωση που ο μεσίτης συμβληθεί και με το άλλο μέρος και παραλείψει της παραπάνω 
αναγραφής, τότε ο εντολέας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή της μεσιτικής 
αμοιβής (η ακόμα και να αξιώσει την επιστροφή της ήδη καταβληθείσας).

Υποχρεώσεις των Μεσιτών ακινήτων
Με σκοπό την προστασία των καταναλωτών και της ασφάλειας των συναλλαγών ο ν. 4072 
με το Άρθρο 201 ορίζει τις Υποχρεώσεις των Μεσιτών. Σύμφωνα με το Άρθρο, οι μεσίτες 
πρέπει να ενημερώνουν τους εντολείς και τους αντισυμβαλλομένους τους για τις ιδιότη-
τες του ακινήτου καθώς και για τυχόν πραγματικά ελαττώματα του ακινήτου. πραγματι-
κό ελάττωμα είναι ατέλεια του ακινήτου σχετικά με την ιδιοσυστασία και την κατάσταση 
του, που έχει αρνητική επίδραση στην αξία, ή τη χρησιμότητα του (εκμηδενίζει δηλαδή, ή 
μειώνει ουσιωδώς την αξία, ή τη χρησιμότητα του πράγματος, στην οποία απέβλεψαν οι 
συμβαλλόμενοι). Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται σε μη προφανή πραγματικά ελαττώματα 
(τα προφανή έτσι και αλλιώς διαπιστώνονται από τον ίδιο τον εντολέα), τα οποία όμως 
μπορεί να αποδειχτεί ότι περιήλθαν σε γνώση του Μεσίτη. Το ίδιο άρθρο επίσης υποχρεώ-
νει το μεσίτη να ενημερώνει πριν από τη σύναψη της σύμβασης τους εντολείς του σε κάθε 
περίπτωση διπλής εντολής ή, αν εμπλέκεται άλλο προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον του 
ιδίου (πέρα φυσικά από την καθαυτού συμφωνηθείσας αμοιβής). Τέλος, ο Μεσίτης οφεί-
λει να προστατεύει το επαγγελματικό απόρρητο, δηλαδή, να μην αποκαλύπτει σε τρίτους 
προσωπικά και οικονομικά στοιχεία των εντολέων του. Ο νόμος εδώ επιφυλάσσεται για τις 
διατάξεις του ν. 3691/2008 «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες δια-
τάξεις», §5,ζ Υπόχρεα πρόσωπα είναι οι κτηματομεσίτες και οι κτηματομεσιτικές εταιρείες.

Πειθαρχικά και Ποινικά αδικήματα – Ποινές
Το πειθαρχικό αδίκημα δεν πρέπει να συγχέεται με το ποινικό αδίκημα. Κατά την άσκη-
ση της μεσιτική δραστηριότητας, κάποιες πράξεις συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα και 
κάποιες άλλες ποινικό αδίκημα. Τα ποινικά αδικήματα αποτελούν συνήθως και πειθαρ-
χικό παράπτωμα, ενώ δεν ισχύει απαραίτητα και το αντίθετο, ένα πειθαρχικό παράπτω-
μα δηλαδή δεν είναι απαραίτητα και ποινικό αδίκημα. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι, 
προϋπόθεση για να είναι κάποιος πειθαρχικά διώξιμος είναι να συντρέχουν για αυτόν οι 
προϋποθέσεις του Άρθρου 198, να είναι δηλαδή νόμιμος μεσίτης και εγγεγραμμένος στο 
Γ.Ε.ΜΗ.  Ως έχοντες την μεσιτική ιδιότητα του Μεσίτη, σε πειθαρχικό έλεγχο υπόκεινται και 
οι μεσίτες από χώρα της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.χ.

Οι πειθαρχικές ποινές σύμφωνα με τη §5 του Άρθρο 203 είναι:
α. Έγγραφη επίπληξη,
β. 2.000-10.000Ευρώ πρόστιμο,
γ. Στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος μέχρι ένα έτος,
 δ.  συνδυαστικά οι ποινές β. και γ., δηλαδή, επιβολή προστίμου (2.000-10.000Ευρώ) 

και στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος (μέχρι ένα έτος), και
 ε.  Οριστική στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος σε περίπτωση που ο 

μεσίτης προβεί σε ποινικά αδικήματα (πχ και σύμφωνα με την §1,β του Άρθρου 198: 
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, υπεξαίρεση στην υπηρεσία, πλαστογραφία ή κατάχρηση 
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ενσήμων, απιστία, ψευδορκία, δόλια χρεοκοπία, καταδολίευση δανειστών, τοκογλυ-
φία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής ή κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα).

συγκρότηση και σύνθεση Πειθαρχικών συμβουλίων
Για τους Μεσίτες Ακινήτων συγκροτείται σε κάθε Επαγγελματικό Επιμελητήριο της χώρας 
τριμελές πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο προεδρεύει  ένας πρωτοδίκης (που ορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών, και ως μέλη 
συμμετέχουν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Εμπορίου της περιφέρειας 
της έδρας κάθε επιμελητηρίου και ένα μέλος του Δ.Σ. κάθε επιμελητηρίου προερχόμενο 
από τον κλάδο των Μεσιτών Ακινήτων, με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία.   

2.2 Περιγραφή του ν. 4152

Παράγραφος γ’ Ρυθμίσεις για την Παροχή Εκτιμητικών Υπηρεσιών (Υποπαράγραφοι 
γ.1 – γ.12)
Όσον αφορά τις παραπάνω υποπαραγράφους του ν. 4152/2013, παρατηρείται ότι σε 
αυτά ορίζεται εκτενώς ο τρόπος συγκρότησης της Εξεταστικής Επιτροπής, οι προϋποθέ-
σεις νόμιμης συνεδρίασής της και η διαδικασία λήψης των αποφάσεων, καθώς και όλη η 
διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων με τους όρους και τα ειδικότερα 
κριτήρια εξέτασης, η εξεταστέα ύλη, το παράβολο συμμετοχής κ.α.

Επίσης, προσδιορίζονται οι τομείς και τα πεδία, στα οποία θα μπορούν να δραστη-
ριοποιούνται και να πιστοποιούνται οι πιστοποιημένοι εκτιμητές. Επιπροσθέτως, ορίζεται 
ενδεικτικώς ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων πάνω στα οποία οι πιστοποιημένοι εκτιμητές θα 
μπορούν να διενεργούν εκτιμήσεις.

 Αναφορικά με την αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών, θεμελιώνεται το απολύτως 
ελεύθερο της διαπραγμάτευσης και του καθορισμού της, κατόπιν κοινής συμφωνίας των 
μερών.

Σχετικά με τον τρόπο σύνταξης των εκτιμήσεων και τους κανόνες που θα τις διέπουν, 
προσδιορίζονται οι κανόνες εκτίμησης και οριοθετούνται α. οι υποχρεώσεις των πιστοποιη-
μένων εκτιμητών  και ο τρόπος με τον οποίο θα πιστοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα τη διαρκή συμμόρφωσή τους με τις επιταγές του Νομοθέτη, καθώς και β. οι συνέπειες 
παραλήψεως των εν λόγω υποχρεώσεων.

Εν συνεχεία, παρατίθενται διεξοδικά οι εξουσίες του πειθαρχικού Συμβουλίου και το 
εύρος των ποινών που μπορεί αυτό να επιβάλλει σε ελεγχόμενο πιστοποιημένο εκτιμητή 
και κυμαίνεται από έγγραφη επίπληξη ή χρηματικό πρόστιμο μέχρι και προσωρινή στέρη-
ση πιστοποίησης ή οριστική διαγραφή από το Μητρώο. Στις ποινές αυτές, χωρεί προσφυγή 
ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών Δικαστηρίων. Ορίζεται δε η διαδικασία εξετάσεως και 
διερευνήσεως μίας κρινομένης από το πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεως και ειδικότερα ο 
τρόπος συλλογής, εξετάσεως και εκτιμήσεως των αποδεικτικών μέσων που αφορούν την 
κρινομένη υπόθεση.

Τέλος, γίνεται ρητή μνεία στις διατάξεις που παύουν να ισχύουν και καταργούνται από 
το ν. 4152/2013, καθώς και στις τελικές - μεταβατικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα εκκρε-
μή ζητήματα κατά τη δημοσίευση του ανωτέρου Νόμου.         
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2.3 ή Επαγγελματική Δεοντολογία στις Μεσιτικές Εργασίες
Επαγγελματική δεοντολογία είναι ένα πρότυπο ηθικής όπου οι ηθικές πράξεις ορίζονται 
σύμφωνα με το καθήκον (ανεξάρτητα από τις συνέπειες). Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι 
μια σειρά  από δεοντολογικούς κανόνες συμπεριφοράς που διέπουν τις πράξεις των μελών 
μιας επαγγελματικής ομάδας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα από τα σημαντικό-
τερα έγγραφα σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, καθώς η παραβίαση των κανόνων 
του Κώδικα μπορεί να φέρει τον φορέα αντιμέτωπο με πελάτες και καταναλωτές, άλλους 
οργανισμούς και φυσικά με τις αρχές του κράτους. Η δημιουργία ενός Κώδικα Δεοντολο-
γίας διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων (σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού). Οι Κώδικες 
Δεοντολογίας υιοθετούνται από επιχειρήσεις και οργανισμούς με σκοπό τα μέλη τους να 
κατανοούν τη διαφορά μεταξύ «σωστού» και «λάθους» και να τον εφαρμόζουν στην καθη-
μερινή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Για την εύρυθμη λειτουργία όχι μόνο του επαγγέλματος του Μεσίτη Ακινήτων αλλά και 
της Αγοράς Ακινήτων γενικότερα, η ύπαρξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας είναι παραπάνω 
από αναγκαία και προφανής. Οι επαγγελματίες ακινήτων πρέπει να γνωρίζουν τα καθήκο-
ντα και τις υποχρεώσεις τους προς τους πελάτες, προς τους Συναδέλφους Μεσίτες Ακινή-
των και προς την πολιτεία.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Μεσιτών Ακινήτων σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
παραβιάζει τους Νόμους του Κράτους και πιο συγκεκριμένα: α. Τον Αστικό Κώδικα, β. Τις 
διατάξεις σχετικά με την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, γ. τα άρθρα 
του Ν. 4072/2012 σχετικά με τους Μεσίτες Ακινήτων.

2.4 Κώδικας Πρακτικής και Δεοντολογίας

Ομοσπονδίας Μεσιτών ασικών συμβάσεων Ελλάδας (ΟΜασΕ)
Στις 25 Απριλίου του 1963, οι διοικήσεις των υφιστάμενων στις μεγάλες πόλεις Σωματείων 
αποφάσισαν την ίδρυση ενός Δευτεροβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργάνου με την επωνυμία 
πΑΣΜΑΣ (πανελλήνιος Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων). Η Ομοσπονδία με την 
μορφή αυτή συνέχισε την δραστηριότητα της μέχρι και το έτος 1990. Στις 31 Μαρτίου 
1995 οι Διοικήσεις των Σωματείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης , Κέρκυρας, λαρίσης, Μεσση-
νίας , Βόλου και ρόδου αποφάσισαν την επανασύσταση της Ομοσπονδίας, η οποία και 
εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 59/1995 απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών 
με την επωνυμία “Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος – Ο.Μ.Α.Σ.Ε.”. Μετά 
την επανασύσταση της συνέχισε την ίδια δραστηριότητα με γνώμονα τη μελέτη και προ-
αγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της στα πλαίσια 
πάντοτε της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. παρακολουθεί την έννομη λειτουργία 
των γραφείων και αρκετές φορές βρέθηκε στην ανάγκη να καταγγείλει στις αρμόδιες αρ-
χές παραβάσεις μελών. Επίσης πολύ συχνά με δημοσιεύματα στον Ημερήσιο Τύπο συνιστά 
στους ενδιαφερομένους για αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτου να απευθύνονται μόνο σε 
επίσημα γραφεία αδειούχων Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων που βρίσκονται σε όλες τις πό-
λεις της χώρας. Τους συνιστά επίσης να αποφεύγουν τους πλανόδιους ή εκείνους που πα-
ράλληλα με το κύριο επάγγελμα τους τοιχοκολλούν στην πόρτα της επιχειρήσεως τους ένα 
ενοικιαστήριο με την πρόφαση ότι εξυπηρετούν πελάτη τους και συνιστά να μην δίνουν σε 
καμία περίπτωση προκαταβολή χρημάτων (ΟΜΑΣΕ 2012, Ιστορικό. Διαθέσιμο από http://
www.omase.gr [πρόσβαση: Ιαν 2014]).
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Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΟΜΑΣΕ, (Παράρτημα III, σελ. 144) σύμφωνα με την επίσημη 
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (www.omase.gr, ημ. προσβ. Δεκ2013) αποτελείται από 10 
Άρθρα.  

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής
Ορίζεται ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων και τα πεδία δραστηριότητας του. 

Άρθρο 2: Σκοπός
Ορίζεται ο Σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος επικεντρώνεται στη θέσπιση κανό-
νων αναφορικά με τις σχέσεις και τη συμπεριφορά μεταξύ των Μεσιτών και την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Άρθρο 3: Γενικές Αρχές
Ορίζονται 6 βασικές αρχές συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από τον κάθε Μεσίτη 
Αστικών Συμβάσεων

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις προς τους Πελάτες
Ορίζονται 10 Υποχρεώσεις του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων προς τους πελάτες. 

Άρθρο 5: Ρύθμιση επαγγελματικών σχέσεων σε περίπτωση συνεργασίας περισσότερων 
μεσιτών
Το άρθρο 5 με τις σχετικές παραγράφους του ρυθμίζει τις περιπτώσεις συνεργασίας μετα-
ξύ μεσιτών. Επίσης στο Άρθρο αυτό περιγράφεται και ο διαχωρισμός των μεσιτικών υπη-
ρεσιών σε: α. Υπηρεσίες που αφορούν στους Ιδιοκτήτες – πωλητές. και β. Υπηρεσίες που 
αφορούν τους υποψήφιους Αγοραστές

Άρθρο 6: Σχέσεις με Συνεργάτες και Κανόνες για την Μετακίνηση Αυτών
Το Άρθρο διέπει τις σχέσεις με τους Συνεργάτες των μεσιτικών γραφείων και ορίζει τον 
τρόπο μετακίνησης αυτών από μια μεσιτική εταιρεία σε μια άλλη. Σκοπός του Άρθρου 
είναι αφενός μεν να αποφεύγονται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, αφετέρου δε να 
προλαμβάνει μη δεοντολογικές πρακτικές απόσπασης συνεργατών από άλλα μεσιτικά 
γραφεία.   

Άρθρο 7: Καθεστώς Βοηθών – Σχέσεις Με Σύλλογο
Το Άρθρο αυτό δεν έχει ουσιαστικά ισχύ, καθώς με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-
2012) καταργούνται όλα τα σχετικά με το Δόκιμο Μεσίτη άρθρα του Ν. 4072/2012 

Άρθρο 8: Τυπολογία Εντολών και Λοιπών Μεσιτικών Υπηρεσιών
πέρα από την πρόταση προς τους Συλλόγους οι Εντολές να είναι υδατογραφημένες και 
αριθμημένες, το Άρθρο 8, για την παροχή λοιπών υπηρεσιών, συστήνει ότι Εκτιμήσεις 
έχουν δικαίωμα να ενεργούν μόνο Μεσίτες με αντίστοιχη εκπαίδευση (που αναγνωρίζουν 
οι οικείοι Σύλλογοι) και με τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία. Επίσης, παρα-
στάσεις πραγματογνωμοσύνης έχουν δικαίωμα να κάνουν μόνο όσοι διαθέτουν πιστοποί-
ηση για εκτίμηση ακινήτων. 
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Άρθρο 9: Παραβάσεις, Πειθαρχικά Παραπτώματα
Στο Άρθρο 9 (όπως επίσης ορίζει και ο Ν. 4072/2012) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τα 
πειθαρχικά παραπτώματα τα οικεία Επαγγελματικά Επιμελητήρια.

Άρθρο 10: Ισχύς
Για την ισχύ του Κώδικα Δεοντολογίας απαραίτητη είναι η ψήφιση του από τη Γενική Συ-
νέλευση της Ομοσπονδίας.

   

2.5 Κώδικας Δεοντολογίας και Πρακτικής της 

National Association of Realtors®

(Code of Ethics and Standards of Practice of the National Association of Realtors®)
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της NAR® αναγνωρίζεται διεθνώς από επαγγελματίες ακινήτων, 
δικηγόρους, κτλ. και με απλά λόγια αποτελεί το μέτρο του επαγγελματισμού στον κλάδο 
του Real Estate. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της NAR® είναι ένας από τους παράγοντες 
που διαχωρίζει/ διακρίνει τους REALTORS® από τους υπόλοιπους μεσίτες ακινήτων.. Η 
συμμόρφωση ενός REALTOR® με τον Κώδικα διασφαλίζει ότι οι συνάδελφοι του και το 
κοινό (public) αποτελούν για αυτόν υψίστης σημασίας επαγγελματική προτεραιότητα. 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της NAR® ανανεώνεται ετησίως σύμφωνα με τις αλλαγές στον 
κλάδο του Real Estate. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε οικονομική διαφορά σε 
μια συναλλαγή (μεταξύ δυο REALTORS®), ο Κώδικας απαιτεί ότι ο REALTOR® πρέπει να 
υποβάλλει μια «Καταγγελία Δεοντολογίας» (ethics complaint) ή να ζητήσει «Διαιτησία» 
(arbitration), πριν από οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια. Αυτή η διαδικασία έχει σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να εκπαιδεύει του επαγγελματίες πάνω σε κατάλληλες επαγγελματικές 
πρακτικές ώστε να επιλύουν θέματα οικονομικής φύσης (αμοιβές, προμήθειες, κτ.) πιο 
αποτελεσματικά και με μη-δαπανηρούς τρόπους.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της NAR®, αποτελείται από 17 άρθρα και χωρίζεται σε τρία 
Μέρη: 

1. Καθήκοντα προς τους πελάτες, Άρθρα 1-9 (Duties to Clients and Customers)
2. Καθήκοντα προς το Κοινό, Άρθρα 10-14 (Duties to the Public)
3. Καθήκοντα προς τους REALTORS®, Άρθρα 15-17 (Duties to REALTORS®)

Όταν καλείται να γίνει περιγραφή των ρόλων και των ευθυνών των επαγγελματιών ακίνη-
της περιουσίας δεν υπάρχει καμία καλύτερη πηγή πέρα από τον Κώδικα Δεοντολογίας της 
NAR® και πιο συγκεκριμένα το Άρθρο 11 αυτού. Το Άρθρο 11 εστιάζει στο ρόλο και τις 
ευθύνες του κτηματομεσίτη στην ανάθεση ακινήτων, στη διαφήμιση, στην εκπροσώπηση 
ενός πωλητή ή αγοραστή, στη σύναψη συναλλαγών, κτλ.

Άρθρο 11

Το άρθρο 11 έχει ως εξής:
«Οι υπηρεσίες τις οποίες οι REALTORS® παρέχουν στους πελάτες τους θα πρέπει να συμ-
μορφώνονται με τα πρότυπα της πρακτικής και της εύλογης επάρκειας στους συγκεκρι-
μένους κλάδους ακινήτων στους οποίους ασκούν δραστηριότητα. Οι REALTORS® δεν θα 
πρέπει να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν εξειδικευμένες επαγγελματικές 
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υπηρεσίες σχετικά με κάποιον τύπο ιδιοκτησίας ή υπηρεσίας που είναι εκτός του πεδίου 
αρμοδιότητάς τους, εκτός κι αν εμπλέκουν τη βοήθεια κάποιου που είναι αρμόδιος για 
τέτοιου είδους ακίνητα ή παροχή υπηρεσιών, ή εκτός κι αν τα γεγονότα έχουν πλήρως 
γνωστοποιηθεί στον πελάτη. Όλα τα άτομα που ασχολούνται με την παροχή τέτοιου είδους 
βοήθειας θα πρέπει να ταυτοποιούνται στον πελάτη καθώς επίσης θα πρέπει να διατυπώ-
νεται και η συμβολή τους στην ανάθεση. (Τροποποίηση 1/10)»

Πρότυπο Πρακτικής 11-1
Όταν οι REALTORS® προετοιμάζουν γνωματεύσεις (πραγματογνωμοσύνες-εκτιμήσεις) 
της αξίας ή τιμής ενός ακινήτου, -με σκοπό εκτός από την επίτευξη της ανάθεσης ή της 
παροχής βοήθειας σε κάποιο υποψήφιο αγοραστή με τη διαμόρφωση μιας προσφοράς 
αγοράς-, τέτοιου είδους γνωματεύσεις θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, (εκτός εάν ο συμ-
βαλλόμενος που αιτείται τη γνωμοδότηση απαιτεί ένα συγκεκριμένο τύπο έκθεσης ή δια-
φορετικά στοιχεία):

• Θα ταυτοποιούν τον εν λόγω ακίνητο
• Θα ορίζουν την ημερομηνία της γνωμάτευσης
• Θα ορίζουν την αξία ή την τιμή
• Θα θέτουν τις προϋπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης του σκοπού(ων) 

και του εν δυνάμει χρήστης(ων) της γνωμάτευσης
• Θα ορίζουν κάθε υφιστάμενο ή εν δυνάμει συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης της 

δυνατότητας εκπροσώπησης του πωλητή / ιδιοκτήτη ή αγοραστή / ενοικιαστή
• Θα ορίζουν τη βάση για τη γνωμοδότηση, συμπεριλαμβανομένων εφαρμόσιμων δε-

δομένων της αγοράς
Σε περίπτωση που η γνωμάτευση δεν αποτελεί μια εκτίμηση, χρειάζεται μια δήλωση για το 
σκοπό αυτό (Τροποποίηση 1/10)

Πρότυπο Πρακτικής 11-2
Οι υποχρεώσεις του Κώδικα Δεοντολογίας όσον αφορά τους κλάδους ακινήτων, εκτός 
από εκτιμήσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται σύμφωνα με τα πρότυπα 
της επάρκειας και της πρακτικής που απαιτούν οι πελάτες και το κοινό, ώστε να προστα-
τεύσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότη-
τα της συναλλαγής, τη διαθεσιμότητα της βοήθειας από εμπειρογνώμονες, και, το αν ο 
REALTOR® είναι κάποιος μεσίτης ή βοηθός μεσίτη. (Έκδοση 1/95)

Πρότυπο Πρακτικής 11-3
Όταν οι REALTORS® παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες που συμπεριλαμβά-
νουν συμβουλές ή νομικές συμβουλές έναντι αμοιβής (όχι προμήθεια), οι συμβουλές αυτές 
θα πρέπει να παρέχονται κατά τρόπο αντικειμενικό και η αμοιβή δεν θα πρέπει να εξαρ-
τάται από την ουσία της συγκεκριμένης συμβουλής ή νομικής συμβουλής που παρέχεται. 
Σε περίπτωση που η μεσιτεία ή οι υπηρεσίες παρέχονται επιπλέον των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, τότε μια ξεχωριστή αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί βάσει πρότερης συμ-
φωνίας μεταξύ του πελάτη και του REALTOR®. (Έκδοση 1/96).
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 Ερωτήσεις ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης
1. περιγράψτε τις προϋποθέσεις Άσκησης του Επαγγέλματος του Μεσίτη Ακινή-

των που θέτει το Άρθρο 198 του ν. 4072/2012.
2. περιγράψτε τι ορίζει για τη Σύμβαση Μεσιτείας το Άρθρο 200 του ν. 

4072/2012
3. Αναφέρετε επιγραμματικά ποια είναι τα δύο είδη Σύμβασης Μεσιτείας που ει-

σάγει ο ν. 4072/2012 και ποια τα χρονικά όρια (διάρκεια) που αυτά ορίζουν.
4. Τι είναι η Αποκλειστική Εντολή;
5. ποιες είναι οι 6 βασικές αρχές συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από 

κάθε Μεσίτη Ακινήτων σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κώδικα Δεοντολογίας της 
Ο.Μ.Α.Σ.Ε.;

6. ποια είναι τα τρία βασικά Μέρη στα οποία χωρίζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας 
της NAR®;

 αΝαΚΕΦαΛαιωσή
Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν τα Άρθρα 197-204 του ν. 
4072/2012 «Μεσίτες Ακινήτων». Επισημάνθηκαν οι προϋποθέσεις άσκησης του 
επαγγέλματος του Μεσίτη Ακινήτων που έχουν σαν βάση την Κοινοτική οδηγία 
2006/123/ΕΚ. Επίσης αναλύθηκε και ερμηνεύτηκε τόσο η Σύμβαση Μεσιτείας 
όσο και ο καθορισμός της Μεσιτικής Αμοιβής. 
Στο δεύτερο μέρος του Κεφαλαίου συζητήθηκε η έννοια της Επαγγελματική Δε-
οντολογίας και η εφαρμογή της στις Μεσιτικές Εργασίες. Αναφέρθηκαν τα δέκα 
Άρθρα του Κώδικα Δεοντολογίας της Ο.Μ.Α.Σ.Ε. όπως επίσης παρουσιάστηκε και 
ο Κώδικας Δεοντολογίας και πρακτικής της National Association of Realtors® ο 
οποίος σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί το μέτρο του επαγγελματισμού στον κλάδο 
του Real Estate.
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Η Εκτίμηση δεν είναι ένα γεγονός, είναι μια πρόβλεψη
Est modus in rebus 

«There is measure in all things»

 Εισαγωγή
Το Κεφάλαιο 3 ξεκινάει με την Εισαγωγή χρήσιμων Ορισμών και Εννοιών σχετικών 
με την Εκτίμηση και την Αξία ενός Ακίνητου περιουσιακού Στοιχείου. Αναπτύσσο-
νται έννοιες τόσο βάσει βιβλιογραφικής αναφοράς όσο και βάσει των Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Εκτιμητικών προτύπων. Αναπτύσσεται η έννοια της Βέλτιστης 
χρήσης, η οποία για πολλούς αποτελεί και το «θεμέλιο» της Εκτιμητικής Διαδικασί-
ας. Το Κεφάλαιο συνεχίζει με τις Κατηγορίες Ακινήτων, όπου παρουσιάζεται ένας 
διαχωρισμός μεταξύ της αξιοποιημένης με κτίσματα και της κενής γης. Έπειτα, 
ακολουθεί η ανάπτυξη της Διαδικασίας μιας Εκτίμησης, ορίζοντας τα Εκτιμητικά 
Στάδια και τα βήματα για την ολοκλήρωση της Εκτίμησης ενός Ακινήτου. παρου-
σιάζονται οι Μέθοδοι Εκτίμησης όπως αυτές ορίζονται από τα Διεθνή Εκτιμητικά 
πρότυπα βάσει της προσέγγισης της Αξίας.   

 σκοπός του κεφαλαίου και αναμενόμενα αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 3 ο εκπαιδευόμενος θα εξοικειωθεί με χρήσι-
μους ορισμούς σχετικούς με τις εκτιμήσεις και την αξία των ακινήτων, θα μπορεί 
να διερευνά παράγοντες που προσδιορίζουν επακριβέστερα την αξία ενός ακι-
νήτου και παράλληλα να εντοπίζει και να αξιολογεί όλους τους σημαντικούς πα-
ράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας εφαρμόσιμης εκτίμησης. Επίσης, 
μέσω της ανάπτυξης των Μεθόδων Εκτίμησης, ο εκπαιδευόμενος, θα μπορεί να 
αναπτύσσει και να εφαρμόζει τις Αρχές της Αποτίμησης περιουσιακών Στοιχείων 
και της προσέγγισης της αξίας τους. Τέλος, με το Κεφάλαιο 3, ο καταρτιζόμενος 
θα είναι σε θέση αφενός μεν να κατηγοριοποιεί ένα ακίνητο βάσει των χαρακτη-
ριστικών του και αφετέρου να αναπτύσσει τη διαδικασία μιας εκτίμησης (Εκτιμη-
τικά Στάδια) ώστε, εφαρμόζοντας την καταλληλότερη μέθοδο, να καταλήγει στη 
ζητούμενη αξία του ακινήτου.  
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3.1 Εισαγωγή, Χρήσιμοι Ορισμοί & Έννοιες

ακίνητο
(βλ. σελ. 29)

ακίνητο (Οικονομικός ορισμός)
Σύμφωνα με τον Κιόχο (2007), Ακίνητο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που απεικονίζει το 
συμβατό δικαίωμα ιδιοκτησίας και αποτελείται από το έδαφος (γη), που είναι ένα διαρκές 
αγαθό και τα συστατικά του μέρη (κτίσματα, κτλ.) που δεν έχουν απεριόριστο χρόνο 
ζωής. Το ακίνητο περιέχει όλους τους συντελεστές της παραγωγής (τα μέσα εκείνα τα 
οποία χρησιμοποιούνται σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα, δηλαδή το έδαφος (γη), την 
εργασία, το κεφάλαιο και την επιχειρηματικότητα.
Επομένως, ο οικονομικός ορισμός του ακινήτου εκφράζεται από την παρακάτω σχέση:

Ακίνητο = Έδαφος + Εργασία + Κεφάλαιο + Επιχειρηματικότητα

Εκτίμηση
«Είναι η επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου (κινητού ή ακινή-

του) σε μια ορισμένη χρονική στιγμή»
«Είναι η τέχνη ή η επιστήμη με την οποία προσδιορίζεται η αξία ενός ακινήτου»

«Είναι η οικονομοτεχνική μελέτη προσδιορισμού της αξίας ενός πάγιου περιουσιακού 
στοιχείου (ενός ακινήτου)

«Δίνει μια ένδειξη της εμπορικής αξίας ενός συγκεκριμένου ακινήτου»
Ο Καρανικόλας (2010) ορίζει την εκτίμηση ως: «τον καθορισμό της αγοραστικής αξίας των 
ακινήτων από ειδικούς, με τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων και την επεξεργασία όλων 
των διαθέσιμων δεδομένων»

αγοραία αξία (ή Εμπορική αξία)
Ο εγκεκριμένος ορισμός σύμφωνα με το IVSC (International Valuations Standards Coun-
cil) Διεθνές Συμβούλιο Εκτιμητικών προτύπων, και την TEGoVA (The European Group of 
Valuers’ Associations) Ένωση Εκτιμητικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών χωρών:

«Η Αγοραία Αξία είναι το εκτιμώμενο ποσό για το 
οποίο μια ιδιοκτησία θα μπορούσε να ανταλλαχτεί 
κατά την ημερομηνία της εκτίμησης μεταξύ ενός 
πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή σε 
μια συναλλαγή εντός του πλαισίου της αγοράς, μετά 
από κατάλληλη προώθηση, όπου τα συμβαλλόμενα 
μέρη έχουν το καθένα ενεργήσει με επίγνωση, 
σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασμό».
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Ο ορισμός σύμφωνα με το Άρθρο 49 (2) του Ευρωπαϊκού συμβουλίου (αγοραία αξία 
κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση):
«Ως Αγοραία Αξία θα νοείται η τιμή στην οποία η γη και τα κτήρια θα μπορούσαν να που-
ληθούν στο πλαίσιο μιας ιδιωτικής σύμβασης μεταξύ ενός πρόθυμου πωλητή και ενός 
πρόθυμου αγοραστή που κινείται εντός των πλαισίων της αγοράς κατά την ημερομηνία 
της εκτίμησης, με βάση την υπόθεση ότι το ακίνητο εκτίθεται δημόσια στην αγορά, ότι 
οι συνθήκες στην αγορά επιτρέπουν την τακτική πώληση και ότι μια κανονική περίοδος, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και μορφή του ακινήτου, είναι διαθέσιμη για τη διαπραγμά-
τευση της πώλησης».

Διάφοροι άλλοι ορισμοί για την αγοραία αξία
«Είναι η αξία με την οποία ένα περιουσιακό στοιχείο θα έπρεπε να πωληθεί σε μια 

συναλλαγή μεταξύ δυο ενδιαφερομένων (ενός αγοραστή και ενός πωλητή), που δεν γνω-
ρίζονται μεταξύ τους. Η συναλλαγή θα πρέπει να γίνει έπειτα από διαπραγματεύσεις που 
διήρκησαν ένα εύλογο χρονικό διάστημα, στις οποίες και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη 
είχαν γνώση του αντικειμένου, ενήργησαν με σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό»

«Είναι η υψηλότερη τιμή (σε χρήμα) που μπορεί να αποφέρει ένα ακίνητο εάν βγει 
στην αγορά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να βρεθεί αγοραστής που αγοράζει 
με γνώση σχετικά με τις χρήσεις του ακινήτου»

«Είναι η υψηλότερη τιμή σε ρευστό που προσφέρεται για ένα ακίνητο σε μια 
ανταγωνιστική αγορά, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 
από κάποιον που επιθυμεί και έχει τη δυνατότητα να αγοράσει, και με την προϋπόθεση 
ότι οι συμβαλλόμενοι στη συναλλαγή είναι σωστά πληροφορημένοι, ενεργούν με σύνεση, 
ενεργούν προς το συμφέρον τους, με γνώση σχετικά με τις χρήσεις του συγκεκριμένου 
ακινήτου» 

«Είναι η παρούσα αξία από όλα τα μελλοντικά οφέλη που θα έχουν πιθανοί χρήστες 
και επενδυτές ως ιδιοκτήτες του ακινήτου»

Η έκφραση (ο όρος) «Αγοραία Αξία» μπορεί να οριστεί με πολλούς διαφορετικούς τρό-
πους, αλλά το σημαντικό είναι κάποιος να «πιάσει» το νόημα και όχι το να θυμάται απομνη-
μονευμένες τις λέξεις κάποιου ορισμού.

αξία ακινήτου βάσει του Ορισμού του
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, σύμφωνα με τον ΑΚ Ακίνητο είναι το έδαφος (η γη) και 
τα συστατικά μέρη αυτού (κτίσματα), δηλαδή:

Ακίνητο = Γη + Κτίσματα
Συνεπώς,

Αξίας Ακινήτου = Αξία Γης + Αξία Κτισμάτων
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Έκθεση Εκτίμησης
Έκθεση Εκτίμησης είναι η έγγραφη επίσημη παρουσίαση της 
οικονομοτεχνικής μελέτης, στην οποία ο Εκτιμητής εκφράζει 
συμπερασματικά, με τεκμηριωμένη άποψη, την γνώση του 
για την αξία ενός ακινήτου. 

Το Ευρωπαϊκό Εκτιμητικό πρότυπο ορίζει ότι το πιστοποιητικό Εκτίμησης (Έκθεση 
Εκτίμησης) μέσω της μορφής του και της γλώσσας του πρέπει να προσφέρει μια καθαρή 
και αναμφισβήτητη άποψη, με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να επιβεβαιώνει ότι όλα τα 
κύρια σημεία έχουν καλυφθεί και ότι δεν είναι δυνατή η ύπαρξη παρανοήσεων σχετικά με 
την πραγματική κατάσταση των παγίων.

συστατικά Μέρη μιας Έκθεσης Εκτίμησης
Η παράγραφος 9.02 των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών προτύπων αναφέρει ότι η μορφή του 
πιστοποιητικού (Έκθεση Εκτίμησης) που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει σχέση με τις ειδι-
κότερες εντολές του πελάτη προς τον εκτιμητή και της χρήσης που ο πελάτης προτείνει να 
κάνει στην εκτίμηση. 
Επίσης, συστήνουν μια Έκθεση Εκτίμησης να περιέχει ως ελάχιστα τα παρακάτω:

1. Τις εντολές, την ημερομηνία και το σκοπό της εκτίμησης (πρέπει να αναφέρεται η 
ημερομηνία της εκτίμησης και της αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στο ακίνητο. 
Η αυτοψία θα πρέπει να προηγείται της τελικής ημερομηνίας της Έκθεσης και της 
επίσημης Εκτίμησης)

2. Τη βάση της εκτίμησης, συμπεριλαμβάνοντας και τους κατάλληλους ορισμούς επί 
της αξίας

3. Καθεστώς ιδιοκτησίας και κατηγοριοποίηση των παγίων που υπόκεινται σε εκτίμηση
4. Ταυτοποίηση των παγίων, της θέσης τους, των ημερομηνιών και της έκτασης των 

αυτοψιών και της έρευνας που πραγματοποιήθηκε
5. Το θεσμικό καθεστώς υπό το οποίο έχει γίνει η εκτίμηση
6. Οποιεσδήποτε ειδικές υποθέσεις και περιοριστικές συνθήκες
7. Κάθε μηχανολογική εγκατάσταση, μηχάνημα και εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνεται 

στην εκτίμηση
8. Δήλωση σύμπλευσης με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά πρότυπα του 2003, και με το ότι 

κάθε κατάλληλη εθνική οδηγία ή άλλα σχετικά πρότυπα συμπλέουν με την έκθεση
9. Όποια άλλα ζητήματα μπορεί να σχετίζονται με την εκτίμηση
Η Έκθεση Εκτίμησης θα πρέπει να υπογράφεται από τον εκτιμητή ή τον οργανισμό 

στον οποίο υπάγεται και να φέρει ημερομηνία. Τέλος, μια Έκθεση Εκτίμησης πρέπει να 
περιλαμβάνει Δηλώσεις για Εξαίρεση Ευθύνης Έναντι Τρίτων πλευρών.

Συνοψίζοντας, επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι μια Έκθεση Εκτίμησης ως 
ελάχιστα πρέπει να περιλαμβάνει:

• Μια καλή περιγραφή, ώστε να αναγνωρίζεται το ακίνητο χωρίς αμφιβολία
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• Έναν ορισμό της αξίας
• Το σκοπό της Εκτίμησης (δηλαδή το λόγο που γίνεται την εκτίμηση)
• Το χρόνο σύνταξης της έκθεσης
• Κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες του ακινήτου ή της αγοράς τα οποία 

έλαβε υπόψη του ο εκτιμητής
• Την καθαυτή εκτίμηση της αξίας
Στις ΗπΑ για «απλές» εκτιμήσεις ακινήτων [(πχ με σκοπό την προσημείωση υποθήκης για 

χορήγηση στεγαστικού δανείου, short sale, ληξιπρόθεσμα δάνεια, αφαίρεση του PMI (βλ.  
σελ.94), αναθεώρηση του HELOC (βλ. σελ. 94)], οι Εκθέσεις Εκτίμησης συμπληρώνονται 
σε μια τυποποιημένη φόρμα που ονομάζεται BPO (Broker Price Opinion). πραγματοποιού-
νται κυρίως από Μεσίτες Ακινήτων (REALTORS®) που έχουν την πιστοποίηση BPOR Cert. 
της  National Association of Realtors® (NAR).

Ο Εκτιμητής
Ο Εκτιμητής είναι ο επαγγελματίας που διενεργεί την 
εκτίμηση ενός ακινήτου περιουσιακού στοιχείου κατά 
την ημερομηνία της εκτίμησης ή ακόμη και για άλλη 
παρελθοντική χρονικά στιγμή. πολλές φορές οι Εκτι-
μητές καταλήγουν για το ίδιο ακίνητο σε διαφορετι-
κές εκτιμήσεις (αξίες), ανάλογα με την πλευρά που 
αντιπροσωπεύουν (πωλητή ή αγοραστή, κτλ.). Οι Εκτι-
μητές «υποθέτουν», δηλαδή βασίζονται σε παραδο-

χές. Οι παραδοχές αυτές πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται ενδελεχώς από τον 
πελάτη-εντολέα της εκτίμησης. πολλοί θεωρούν ότι οι επαγγελματίες ακινήτων (μεσίτες, 
μηχανικοί, κτλ.) που πραγματοποιούν και συντάσσουν Εκθέσεις Εκτίμησης εκτελούν λει-
τούργημα.

Ο Εκτιμητής μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στο δημόσιο αλλά και 
στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα μπορεί να διοριστεί από την πολιτεία ως 
πραγματογνώμονας (δηλαδή να εκφέρει την γνώμη του) βάσει της εμπειρίας και της 
επαγγελματικής επάρκειας του. Ως πραγματογνώμονας, κάποιος μπορεί να διοριστεί όχι 
μόνο από μια δημόσια αρχή (πχ. δικαστήριο, δημόσια αρχή, κτλ.) αλλά και από έναν ιδιώτη.

Σύμφωνα με τον Καρανικόλα (2010) τράπεζες, κατασκευαστές ή ασφαλιστικές εται-
ρείες κτλ. όταν εμπλέκονται είτε σε περιορισμένης είτε σε μακράς διάρκειας χρηματοδο-
τήσεις, ζητούν μια ανεξάρτητη εκτίμηση της ιδιοκτησίας, η οποία θα εξασφαλίζει το δικό 
τους συμφέρον. Όταν ο εκτιμητής υπολογίζει την αξία, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του 
τους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την υπάρχουσα όσο και την πιθανή 
χρήση της γης και των κτιρίων, καθώς και το επίπεδο των φόρων και την επίδραση του 
πληθωρισμού.

Ο Καταρτισμένος Εκτιμητής σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα
Σύμφωνα με το πρότυπο 2 των ΕΕπ «Ο καταρτισμένος εκτιμητής»:
• Οι εκτιμητές, ειδικά όταν εκπονούν Εκθέσεις Εκτίμησης για δημόσια χρήση και 

σκοπούς, υπόκεινται γενικά σε κάποια μορφή θεσμικού ή κρατικού κανονισμού.
• Οι εκτιμητές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν την απαραίτητη γνώση, 

ικανότητα και ανεξαρτησία.
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• Ο πλήρης σύνδεσμος και η συνεργασία με τους ελεγκτές πριν από και κατά την 
διάρκεια της υποβολής της εκθέσεως των εκτιμήσεων με σκοπό τις οικονομικές 
καταστάσεις, είναι ουσιαστική για να εξασφαλίσουν οι ελεγκτές τη συνέπεια και την 
καταλληλόλητα της βάσης που υιοθετείται.

• Οι όροι και οι βάσεις της εργασίας που ανατίθεται στον εκτιμητή πρέπει να 
καθοριστούν με σαφήνεια εγγράφως, προτού η εκτίμηση γραφεί.

Οι απαιτήσεις για να γίνει ένας επαγγελματίας πιστοποιημένος Εκτιμητής, υλοποιούνται 
κάτω από το «εγκεκριμένο σχέδιο της TEGoVA», και ένας πιστοποιημένος Εκτιμητής, 
θεωρείται πως πάντα θα είναι ένας Καταρτισμένος Εκτιμητής. Η ελάχιστη προϋπόθεση 
για έναν Καταρτισμένο Εκτιμητή είναι ότι είναι πρόσωπο με καλή φήμη, το οποίο μπορεί 
να αποδείξει ότι:

1. Έχει λάβει έναν κατάλληλο πανεπιστημιακό τίτλο ή έναν ισοδύναμο επαγγελματικό 
τίτλο σπουδών, ή, ακόμη, αν δεν έχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών σε ένα 
αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει τουλάχιστον δύο έτη 
μεταπτυχιακής εμπειρίας και να μπορεί να δείξει ότι έχει γνώση μέσω ενός σχετικού 
προγράμματος συνεχόμενης εκπαίδευσης.

2. Έχει επαρκή «τοπική» γνώση και εμπειρία ώστε να εκτιμήσει πάγια στοιχεία ή 
στοιχεία ενεργητικού στην τοποθεσία και για την κατηγορία του περιουσιακού 
στοιχείου, ή να αναφέρει την μη επάρκεια του στον πελάτη, πριν δεχτεί την ανάθεση 
της εργασίας, συμπεριλαμβανομένου ότι έχει ζητήσει βοήθεια από ένα ικανό και 
πεπειραμένο πρόσωπο.

3. Όπου απαιτείται από τη εθνική νομοθεσία ή τους κανονισμούς, είναι επίσης μέλος 
μιας εθνικής επαγγελματική οργάνωσης.

4. Ότι ικανοποιεί όλες τις νομικές, θεσμικές, επαγγελματικών ηθών και συμβατικές 
απαιτήσεις σχετικές με την ανατιθέμενη εργασία, και

5. Ότι έχει την κατάλληλη επαγγελματική ασφαλιστική κάλυψη, η οποία απαιτείται από  
κάθε κράτος, και σχετίζεται με τις ευθύνες που αναλαμβάνει σε κάθε ανατιθέμενη 
εργασία

αξία  Άμεσης Διάθεσης
Σύμφωνα με τον πίστη (2010), η Αξία Άμεσης Διάθεσης Ακινήτου είναι ό,τι και η αγοραία 
αξία, με τη διαφορά ότι ο χρόνος δημοσιότητας, έκθεσης και διαπραγμάτευσης του ακινή-
του είναι μικρός, συγκρινόμενος με την χρονική περίοδο και τα αναγκαία μέτρα προώθη-
σης που απαιτούνται για την πώληση του ακινήτου, προκειμένου να επιτευχθεί η αγοραία 
αξία του. 

Εδώ ο πωλητής μπορεί να δρα υπό εξαναγκασμό (πχ. άμεσες οικονομικές υποχρεώ-
σεις, άμεση ανάγκη μετακόμισης, κτλ.). Η Αξία Άμεσης Διάθεσης προσδιορίζεται ως ποσο-
στό της αγοραίας αξίας. 

Ενδεικτικά:
• Για αστικά ακίνητα (π.χ. διαμερίσματα, κτλ.) 85-90% της αγοραίας αξίας
• Για ακίνητα ειδικής χρήσης (π.χ. βιοτεχνίες, εργοστάσια, κτλ.) 75-80% της αγοραίας 

αξίας
• Για τουριστικές μονάδες (π.χ. ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, κτλ.) 80-85% 

της αγοραίας αξίας
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Επίσης ο πίστης (2010) αναφέρει ότι αν συντρέχουν δυσμενείς λόγοι και παράμετροι 
(πχ οικονομική επενδυτική ύφεση), χρησιμοποιούμε ακόμα μικρότερο συντελεστή της 
αγοραίας αξίας για να προσδιορίσουμε την αξία άμεσης διάθεσης (με σχετική βεβαίως 
αιτιολόγηση).

Μισθωτική αξία
Είναι το συνολικό μίσθωμα που εισπράττει ο ιδιοκτήτης-εκμισθωτής (ή ο επικαρπωτής, ή ο 
υπομισθωτής) ενός ακινήτου για μια ορισμένη χρονική περίοδο.  Η Μισθωτική Αξία εκφρά-
ζει ουσιαστικά την επενδυτική απόδοση του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί στο ακίνητο. Ως 
εκ τούτου, η Μισθωτική Αξία είναι άμεσα συναρτώμενη με την Αγοραία Αξία του Ακινήτου 
(προσέγγιση της αξίας βάσει εισοδήματος).

Επίσης, σύμφωνα με τον πίστη (2010) η Μισθωτική Αξία υπολογίζεται πάντα ως εάν η 
μίσθωση είναι νέα και δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν νομοθετικές δεσμεύσεις για υφιστά-
μενα και παλαιά ενοίκια.
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Υπολειμματική αξία (Residual Value)
Είναι η αξία που επιθυμεί να πάρει μια επιχείρηση από ένα 
πάγιο περιουσιακό στοιχείο κατά το τέλος της ωφέλιμης 
ζωής του αφαιρώντας όλα τα σχετικά έξοδα κατά τη περίοδο 
αυτή. Για παράδειγμα αν μια εταιρεία χρονομισθώσει σε 
κάποιον (leasing) ένα αυτοκίνητο για τρία χρόνια, η Υπολειμ-
ματική Αξία θα είναι η αξία του αυτοκινήτου μετά τα τρία 
αυτά χρόνια.

 

Βέλτιστη ή Υψηλότερη και Καλύτερη Χρήση (Highest and Best Use)
Είναι εκείνη που φέρνει την υψηλότερη οικονομική απόδοση. Σύμφωνα με το IVSC, ως 
βέλτιστη χρήση ορίζεται «η πιθανότερη χρήση μιας ιδιοκτησίας που είναι φυσικά δυνατή, 
δικαιολογημένη κατάλληλα, νομικά επιτρεπτή, οικονομικά δυνατή, και οδηγεί στην υψηλό-
τερη αξία της υπό εκτίμηση ιδιοκτησίας». Για πολλούς, η προσέγγιση της Βέλτιστης χρήσης 
αποτελεί το θεμέλιο όλης της Εκτιμητικής Διαδικασίας.

  

Για τον προσδιορισμό της Βέλτιστης χρήσης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
1. προσδιορίζουμε όλες τις χρήσης που είναι νομικά επιτρεπτές για το ακίνητο (ζώ-

νες, χρήσεις, κτλ.)
2. Από τις νομικά επιτρεπτές προσδιορίζουμε ποιες είναι πρακτικά δυνατές
3. Από τις πρακτικά δυνατές προσδιορίζουμε ποιες είναι χρηματοοικονομικά εφι-

κτές (οικονομικά υποστηρίξιμες)
4. Από τις οικονομικά υποστηρίξιμες επιλέγουμε εκείνη με την μέγιστη απόδοση.

    
Το αποτέλεσμα των παραπάνω βημάτων μας οδηγεί στον προσδιορισμό της Βέλτιστης 
χρήσης.
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αντικειμενική αξία
Ο προσδιορισμός της Αντικειμενικής Αξίας δηλαδή, με άλλα λόγια, η μέθοδος αντικειμενι-
κού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, βασίζεται στη χρήση Τιμών και 
Συντελεστών που είναι προκαθορισμένα από την πολιτεία βάσει των ιδιαιτεροτήτων της 
κάθε περιοχής και των χαρακτηριστικών των ακινήτων. Σήμερα, ο Αντικειμενικός προσ-
διορισμός Αξίας έχει εφαρμογή σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφαρμογή του στη χώρα 
άρχισε το 1985.  

 Θεμελιώδης Προσέγγιση της αξίας

Η Αξία προσεγγίζεται βάσει τριών συνιστωσών:
• Σύγκριση
• Κόστος
• Εισόδημα
Οι τρεις παραπάνω συνιστώσες προσέγγισης της Αξίας αποτελούν το θεμέλιο της εφαρ-

μογής και εξέλιξης των Μεθόδων Εκτίμησης. Όλες οι Μέθοδοι Εκτίμησης βασίζονται θεμε-
λιακά στις τρείς παραπάνω μορφές προσέγγισης της Αξίας. 

3.2 Κατηγορίες ακινήτων
Σύμφωνα με τον πίστη (2010), τα ακίνητα μπορούν να χωριστούν σε δυο μεγάλες 
κατηγορίες:

1. Γη κενή, εντός ή εκτός σχεδίου
• Οικόπεδα
• Γήπεδα - Αγροτεμάχια
2. Γη αξιοποιημένη με κτίσματα
• Εντός σχεδίου ακίνητα
i. Αυτοτελή ακίνητα οικιστικής χρήσης (μονοκατοικία, πολυκατοικία, κτλ)
ii. Αυτοτελή ακίνητα επαγγελματικής χρήσης (βιοτεχνικό κτίριο, βιομηχανικό κτίριο, 

εμπορικό κέντρο, κτλ)
iii. Αυτοτελή ακίνητα μικτής χρήσης (οικιστικής και επαγγελματικής, πχ. ένα κτίριο με 

καταστήματα γραφεία και διαμερίσματα)
iv. Οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, γραφεία, κτλ)
v. Ειδικά κτίρια (διατηρητέα, κτλ).
vi. Κτίρια ειδικής δραστηριότητας (βενζινάδικα, σχολεία, νοσοκομεία, κτλ.)
• Εκτός σχεδίου ακίνητα
i. Αυτοτελή ακίνητα οικιστικής χρήσης (μονοκατοικία, πολυκατοικία, κτλ).
ii. Αυτοτελή ακίνητα επαγγελματικής χρήσης (βιοτεχνικό κτίριο, βιομηχανικό κτίριο, 

εμπορικό κέντρο, κτλ).
iii. Οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα, αποθήκη, κτλ).
iv. Κτίρια ειδικής δραστηριότητας (νοσοκομείο, σχολείο, λατομείο, πρατήρια βενζίνης, 

τουριστική εγκατάσταση, κτλ)
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3.3 Διαδικασία Εκτίμησης

(Εκτιμητικά στάδια)
Τα στάδια της διαδικασίας μιας Εκτίμησης είναι
n Αρχική Μελέτη
• Μελετιούνται όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο (εντολέα 

της εκτίμησης). Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι συμβόλαια, τίτλοι κτήσης, κτηματο-
λογικά αποσπάσματα, τοπογραφικά διαγράμματα, κατόψεις, κτλ.).

n Αυτοψία
• Αυτοψία είναι η επιτόπια επίσκεψη, τόσο στο ακίνητο όσο και στην ευρύτερη με το 

ακίνητο περιοχή. Κατά την αυτοψία, πέρα από ποσοτικά χαρακτηριστικά (αριθμός 
και τ.μ. δωματίων, διαστάσεις, κτλ.) συλλέγονται και ποιοτικές πληροφορίες όπως 
θέα, κατάσταση του ακινήτου, φθορές, κλίσεις εδάφους, υλικά, ποιότητα κατασκευ-
ής, κτλ.

• Σχετικά με την ευρύτερη με το ακίνητο περιοχή, γίνεται καταγραφή για πρόσβα-
ση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, πρόσβαση σε υποδομές και υπηρεσίες (σχολεία, 
καταστήματα, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, κτλ.), και γενικά καταγράφονται όλα 
εκείνα τα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται ως σημαντικά για τη διαδικασία της 
Εκτίμησης και τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου.

n Συλλογή πληροφοριών
• Είναι απαραίτητες τόσο Τεχνικές όσο και Οικονομικές πληροφορίες
• πηγές πληροφόρησης μπορεί να είναι η πολεοδομία, Δήμοι, Τεχνικές Υπηρεσίες, 

μηχανικοί, κατασκευαστές, εφορίες, αγγελίες στην εφημερίδα και στο διαδίκτυο, 
portals ακινήτων, μεσίτες, κτλ.

n Επιλογή και Εφαρμογή Μεθόδου Εκτίμησης
¡ Οι Μέθοδοι Εκτίμησης αρχικά διαμορφώθηκαν από τις τρεις διαφορετικές 

προσεγγίσεις της Αξίας:
• α. προσέγγιση με βάση τη Σύγκριση
• β. προσέγγιση με βάση το Κόστος
• γ. προσέγγιση με βάση το Εισόδημα
n Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων και προσδιορισμός της Αξίας
¡ Αξιολογούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ή των 

παραπάνω μεθόδων εκτίμησης.
• Σε μια εκτίμηση, ανάλογα με το ακίνητο και την περίπτωση, μπορεί ο εκτιμητής να 

χρησιμοποιήσει και παραπάνω από μια εκτιμητικές μεθόδους για τον προσδιορισμό 
της αξίας.

• Στο τέλος, όμως, ο Εκτιμητής επιλέγει σε ποιο αποτέλεσμα θα καταλήξει σύμφωνα 
με την εμπειρία, την επαγγελματική του επάρκεια και τον σκοπό της εκτίμησης. 

3.4 Μέθοδοι Εκτίμησης
Οι Μέθοδοι Εκτίμησης που θα αναπτυχθούν παρακάτω, σύμφωνα και με τα Διεθνή 
Εκτιμητικά πρότυπα (IVS), είναι οι εξής:
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Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων -Comparative approach-
ή Συγκριτική Μέθοδος

Μέθοδος του Κόστους -Cost approach-
ή Μέθοδος του Κόστους Αντικατάστασης

Μέθοδος του Εισοδήματος -Income approach-
ή Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης ή Επενδυτική Μέθοδος, ή Μέθοδος, ή Μέθοδος προσόδου

Μέθοδος της βέλτιστης Αξιοποίησης -Residual approach-
ή Υπολειμματική Μέθοδος, ή Μέθοδος Αξιοποίησης

Μέθοδος των Συγκριτικών Στοιχείων
(Market Comparison Approach)

Βασίζεται στη θεωρία ότι ένας σώφρον αγοραστής δεν θα 
πλήρωνε περισσότερο για ένα ακίνητο από όσο θα του κό-
στιζε να αγοράσει ένα εναλλακτικό παρόμοιο-συγκρίσιμο 
ακίνητο 

Η Μέθοδος των Συγκριτικών Στοιχείων είναι μια μέθοδος με παγκόσμια εφαρμογή. Για 
την εκτίμηση της αξίας των οικιστικών ακινήτων προτείνεται ως η πρώτη μέθοδος που 
πρέπει να ακολουθείται κατά την διαδικασία μιας εκτίμησης, και να απορρίπτεται σαν 
μέθοδος μόνο εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω έλλειψης συγκριτικών στοιχείων.

Η Μέθοδος των Συγκριτικών Στοιχείων βασίζει τον προσδιορισμό της αξίας σε 
πρόσφατες, πραγματικές τιμές πώλησης και πρόσφατες τιμές προσφοράς συγκρίσιμων 
ακινήτων με το υπό εκτίμηση ακίνητο. Με τον όρο Συγκρίσιμο ακίνητο εννοείται ένα 
ακίνητο παρόμοιων ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, π.χ. στην ίδια γειτονιά ή 
περιοχή, με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά (ηλικία, έκταση, αρ. δωματίων, κτλ.), κτλ. 

Τα στάδια της Μεθόδου
Τα στάδια της Μεθόδου των Συγκριτικών Στοιχείων είναι τα εξής:

• Έρευνα αγοράς και συλλογή πληροφοριών (τιμών, αξιών, διαθεσιμότητας, ακινήτων 
παρόμοιων χαρακτηριστικών και με παρόμοιες συνθήκες)

• Ανάλυση και σύγκριση των επί μέρους χαρακτηριστικών των ακινήτων της έρευνας 
με το υπό μελέτη προς εκτίμηση ακίνητο (αναγωγές)

• Διατύπωση και παρουσίαση συμπερασμάτων από τις συγκρίσεις

Παραδείγματα αναγωγών
Τα παραδείγματα και ουσιαστικά οι συντελεστές των αναγωγών είναι ένα «λεπτό» σημείο. 
Στη βιβλιογραφία συναντάται πολλές φορές να παρουσιάζονται διαφορετικοί πίνακες 
με διαφορετικούς συντελεστές και διαφορετικά ποσοστά αναγωγών (τέτοιοι πίνακες 
αναγωγών δίδονται και από το Υπουργείο Οικονομικών). Αυτοί οι πίνακες, και γενικά 
κάθε λίστα ποσοστών ή συντελεστών αναγωγών, πρέπει, μετά την εφαρμογή τους, 
να αξιολογούνται από τον εκτιμητή γιατί πολλές φορές οδηγούν σε αποτελέσματα που 
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αποκλίνουν πολύ από την πραγματικότητα της αγοράς. 
παράδειγμα ποσοστών για αναγωγές μεταξύ του Υπό Μελέτη και του Συγκριτικού
• Κάθε όροφος: (+) 3,0-5,0% (εξαιρείται ο πρώτος και ο τελευταίος όροφος)
• Κάθε έτος παλαιότητας: (-) 2,0-2,5%
• Φάτσα μόνο μπροστά: (+) 0,0%
• Φάτσα μπροστά και πίσω (διαμπερές): (+) 5,0%-7,0%
• Φάτσα μόνο πίσω: (-) 10,0-15,0%
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι μια λίστα από πραγματικές τιμές (ειδικά σε μια μετα-

βαλλόμενη αγορά) σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντικές αξίες.

ανεύρεση συγκριτικών στοιχείων
Η ανεύρεση συγκριτικών στοιχείων (Συγκριτικών Ακινήτων) μπορεί να γίνει σε:

• Δημοσιεύσεις σχετικές με ακίνητα
• Αγοραστές
• πωλητές
• Κτηματομεσίτες συναδέλφους,
• Εκτιμητές
• Μηχανικούς
• Κτλ.
Καθήκον του εκτιμητή είναι πάντα να ελέγχει και να πιστοποιεί την πραγματικότητα, 

την αξιοπιστία και την ορθότητα των στοιχείων που συλλέγει.

Δυσκολίες της Μεθόδου
Κατά τη διαδικασία της εκτίμησης ενός ακινήτου με τη Μέθοδο των Συγκριτικών Στοιχείων 
συναντώνται δυο ουσιαστικές δυσκολίες:

1. Ανεύρεση αξιόπιστων στοιχείων στην αγορά (ανεύρεση αξιόπιστων πληροφοριών 
σχετικά με υπό σύγκριση ακίνητα), και

2. Ο προσδιορισμός των κατάλληλων αναγωγών (επιλογή συντελεστών, κτλ.) και η αντί-
στοιχη εφαρμογή τους.

Μέθοδος του Κόστους
(Cost Approach)

Βασίζεται στη θεωρία ότι κανένας αγοραστής δεν θα πλήρωνε πα-
ραπάνω από το πόσο που θα του κόστιζε να φτιάξει μόνος του ένα 
παρόμοιο ακίνητο

 

Με τη Μέθοδο του Κόστους ο εκτιμητής προσδιορίζει το κόστος της «αναπαραγωγής» 
του ακινήτου, βάσει σημερινής αξίας υλικών κατασκευής κτλ. Η Μέθοδος του Κόστους 
θεωρείται πολύ κατάλληλη μέθοδος για την εκτίμηση νέων κτιρίων (γενικά, όχι πολύ 
παλιών).
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Η Μέθοδος του Κόστους χρησιμοποιείται σίγουρα ως «μονόδρομος» από τους εκτιμητές, 
στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσκολία ανεύρεσης στοιχείων αγοράς (συγκριτικών 
στοιχείων). Με άλλα λόγια, είναι η αμέσως επόμενη εναλλακτική στην περίπτωση που δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία.

Για την εκτίμηση της αξίας μιας 
κατοικίας, όπως φαίνεται στην 
εικόνα δεξιά, πιθανόν ένας 
εκτιμητής να ακολουθούσε τη 
Μέθοδο του Κόστους λόγω 
έλλειψης Συγκριτικών στην 
συγκεκριμένη περιοχή.   

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι η πιο κατάλληλη Εκτιμητική Μέθοδος για τον προσδιο-
ρισμό της ασφαλιζόμενης αξίας ενός ακινήτου ή του κόστους κατασκευής μιας επέκτασης 
σε ένα υπάρχον κτίριο. Επιπροσθέτως, είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος για την εκτίμηση 
ακινήτων Ειδικής χρήσης, (πχ. μαρίνες, κτίρια δημόσιας χρήσης, βενζινάδικα, κτλ).

Εφαρμογή της Μεθόδου
Για υπάρχοντα κτίρια, το κόστος αντικατάστασης υπολογίζεται αφαιρώντας την απαξίωση 
(πχ. λόγω ηλικίας). Στο κόστος κατασκευής πρέπει πάντα να υπολογίζεται το εργολαβικό 
και το επιχειρηματικό όφελος και να μη παραλείπεται ποτέ στο τέλος να προστίθεται 
το κόστος της γης. Η λειτουργία της Μεθόδου του Κόστους θα μπορούσε να παραστεί 
γραφικά ως εξής:

Δηλαδή: 
Αξία Ακινήτου = Αξία Γης + (Αξία Νέου Κτιρίου – Απαξίωση)

Ακολουθώντας τις αρχές της ανάπτυξης (ουσιαστικά της δημιουργίας υπεραξίας λόγω 
ανάπτυξης, development), στην αξία της γης, πρέπει να υπολογίζουμε και την υπεραξία 
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που δημιουργεί το γεγονός της ύπαρξης του κτιρίου. Για παράδειγμα, ένα οικόπεδο που 
χτίστηκε αποκτά μια υπεραξία και μόνο από το γεγονός ότι χτίστηκε. 

Έτσι, η παραπάνω σχέση συνεπάγεται ότι:
Αξία Ακινήτου = Αξία Γης + (Αξία Νέου Κτιρίου – Απαξίωση) + Υπεραξία =>

Αξία Ακινήτου = Αξία Γης +  Αξία Υπάρχοντος Κτηρίου + Υπεραξία

Τα στάδια της Μεθόδου
Για τη εφαρμογή της Μεθόδου του Κόστους ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1. Υπολογίζουμε την αξία της γης (θεωρώντας την κενή) με κάποια άλλη μέθοδο εκτί-
μησης (πχ. με τη Μέθοδο των Συγκριτικών Στοιχείων)

2. Υπολογίζουμε το κόστος κατασκευής ενός παρόμοιου κτιρίου.
3. Υπολογίζουμε την απαξίωση (απόσβεση) λόγω παλαιότητας και την αφαιρούμε 

(εκτός από την παλαιότητα, απαξίωση μπορεί να έχουμε και από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, ιδιαίτερες φθορές, κτλ.)

Η ετήσια παλαιότητα λόγω φθοράς προσδιορίζεται από τα παρακάτω ποσοστά:
• Κατοικίες: 3% ανά έτος
• Γραφεία-Καταστήματα: 2% ανά έτος
• ξενοδοχεία: 2,5% ανά έτος
• Εργοστάσια, Αποθήκες, Βιοτεχνίες: 1,5% ανά έτος
(ποσοστά σύμφωνα με τον πίστη, 2010)
Ένα κτίριο χάνει περίπου τα 2/3 της αξίας του (καθαρά κτιριακά, δηλαδή το κτίριο 

σαν μονάδα) μετά τα 35 χρόνια ζωής του, εφόσον δεν έχει γίνει κάποια ριζική ανακαίνιση 
σε αυτό. Επίσης, σε μεγάλες κτιριακές ηλικίες (δηλαδή πολύ παλιά, εγκαταλελειμμένα 
ή εντελώς ασυντήρητα κτίρια), την αξία την έχει πλέον η γη και όχι το κτίσμα. Τέλος, 
προφανές είναι ότι όσο καλοσυντηρημένο ή ριζικά ανακαινισμένο και να είναι ένα κτίριο, η 
αξία του δεν μπορεί ποτέ να εξισωθεί με ενός ίδιου νεόδμητου. Για παράδειγμα, όσο καλή 
συντήρηση και να γίνεται σε ένα κτίριο, ο σκελετός του πάντα θα έχει την παλαιότητά του.

Παράδειγμα
Να υπολογιστεί η αξία μιας κατοικίας 5ετίας 85τμ (αγνοώντας προς το παρόν την αξία της 
γης). Το κόστος κατασκευής νεόδμητου υπολογίζεται σε 900Ευρώ/τμ

Αν χτίζαμε την κατοικία σήμερα, θα κόστιζε:
85τμ * 900Ευρω/τμ = 76.500Ευρώ

Η υπό μελέτη όμως κατοικία είναι 5ετίας οπότε πρέπει να υπολογίσουμε ένα ποσό 
απαξίωσης.
Το ποσοστό παλαίωσης για κατοικίες είναι 3% ανά έτος, οπότε:
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 Ερώτηση
Ε: Τι κάνει ένας εκτιμητής αν πρέπει να υπολογίσει την απαξίωση λόγω παλαιό-

τητας ενός κτιρίου γραφείων 250τμ, ηλικίας 27 ετών; (κόστος κατασκευής 
καινούργιου 800Ε/τμ).

Α: Εφαρμόζει την παραπάνω διαδικασία ή χρησιμοποιεί τον παρακάτω πίνακα:

πίνακας Συντελεστών παλαιότητας, 

ΔΙΑΜΕρΙΣΜΑΤΑ ΓρΑΦΕΙΑ./ 
ΚΑΤΑΣΤ. ξΕΝΟΔΟχΕΙΑ ΕρΓΟΣΤΑΣΙΑ-ΑπΟΘΗΚΕΣ

ΕΤΗ 3% 2% 2,5% 1,5%
1 0,970 0,980 0,975 0,985
2 0,941 0,960 0,951 0,970
3 0,913 0,941 0,927 0,956
4 0,885 0,922 0,904 0,941
5 0,859 0,904 0,881 0,927
6 0,833 0,886 0,859 0,913
7 0,808 0,851 0,838 0,900
8 0,784 0,851 0,817 0,886
9 0,760 0,834 0,796 0,873

10 0,737 0,817 0,776 0,860
11 0,715 0,801 0,757 0,847
12 0,694 0,785 0,738 0,834
13 0,673 0,769 0,720 0,822
14 0,653 0,754 0,702 0,809
15 0,633 0,739 0,684 0,797
16 0,614 0,724 0,667 0,785
17 0,596 0,709 0,650 0,773
18 0,578 0,695 0,634 0,762
19 0,561 0,681 0,618 0,750
20 0,544 0,668 0,603 0,739
21 0,527 0,654 0,588 0,728
22 0,512 0,641 0,573 0,717
23 0,496 0,628 0,559 0,706
24 0,481 0,616 0,545 0,696
25 0,467 0,603 0,531 0,685
26 0,453 0,591 0,518 0,675
27 0,439 0,580 0,505 0,665
28 0,426 0,568 0,492 0,655
29 0,413 0,557 0,480 0,645
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ΔΙΑΜΕρΙΣΜΑΤΑ ΓρΑΦΕΙΑ./ 
ΚΑΤΑΣΤ. ξΕΝΟΔΟχΕΙΑ ΕρΓΟΣΤΑΣΙΑ-ΑπΟΘΗΚΕΣ

30 0,401 0,545 0,468 0,635
31 0,389 0,535 0,456 0,626
32 0,377 0,524 0,445 0,617
33 0,366 0,513 0,434 0,607
34 0,355 0,503 0,423 0,598
35 0,344 0,493 0,412 0,589

Α: Υπολογίζουμε το θεωρητικό κόστος ενός νεόδμητου ακινήτου
250τμ * 800Ε/τμ = 200.000Ε
Έπειτα, βρίσκουμε και πολλαπλασιάζουμε κατευθείαν με τον συντελεστή παλαιότητας από 
τον πίνακα.

Προβλήματα της Μεθόδου
Συχνά οι Εκτιμητές αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την εφαρμογή της Μεθόδου του 
Κόστους. Τέτοια προβλήματα προκύπτουν πολλές φορές από υπέρ-βελτιώσεις ή υπό-
βελτιώσεις που έγιναν στο ακίνητο, σε σχέση πάντα με τον βασικό σκοπό της χρήσης του.

Επίσης, τα κόστη αντικατάστασης θέτουν πάντα ένα «ανώτερο όριο», που αντιτίθεται 
στο βασικό στόχο της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Οι Developers (στις αναπτύξεις 
ακινήτων) δημιουργούν πάγια ενεργητικά (ακίνητα) των οποίων η αξία στην αγορά 
ξεπερνά το κόστος κατασκευής τους.

Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης
(Income Capitalization Approach)

Η Μέθοδος της Κεφαλαιο ποίησης βασίζει την Αξία ενός ακινήτου στο 
εισοδήματος που αυτό μπορεί να παράγει (συνήθως από τη μίσθωση 
του)
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Θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία της Άμεσης Κεφαλαιοποίησης (Direct Capitalization) 
Η Μέθοδος της Κεφαλαιοποίησης χρησιμοποιείται κυρίως για 
την εκτίμηση εμπορικών και επενδυτικών ακινήτων.

Είναι η πιο κατάλληλη εκτιμητική μέθοδος για ακίνητα που 
παράγουν εισόδημα και προτιμάται κυρίως από τους επενδυτές, 
διότι είναι η πιο κατάλληλη για καθαρά επενδυτικές αποφάσεις.

Η σημερινή εμπορική αξία ενός ακινήτου εξαρτάται από το 
μελλοντικό εισόδημα που μπορεί να αποδώσει το ακίνητο, και 
τον Συντελεστή Κεφαλαιοποίησης (Capitalization Rate) 

Το σημαντικό σημείο της μεθόδου είναι η επιλογή του κα-
τάλληλου Συντελεστή Κεφαλαιοποίησης. Ο αγοραστής (ή επεν-

δύτης) προσδιορίζει την αξία σε σχέση με τα μελλοντικά πιθανά οικονομικά οφέλη που θα 
έχει από το ακίνητο.

Ο συντελεστής Κεφαλαιοποίησης
Η επιλογή του Συντελεστή Κεφαλαιοποίησης αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό βήμα της 
μεθόδου, καθώς η επιλογή του έχει άμεση σχέση με τον προσδιορισμό της αξίας του ακι-
νήτου. 
Από χρηματοοικονομικής άποψης, ο Συντελεστής Κεφαλαιοποίησης προσδιορίζεται με 
βάση:

• Τον πληθωρισμό του κράτους
• Τα τραπεζικά επιτόκια (και κυρίως το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)
• Την ετήσια απόσβεση του ακινήτου
• Την επισφάλεια καταβολής των μισθωμάτων (δηλαδή το να μην καταβάλλονται τα 

ενοίκια από τον μισθωτή, πχ. λόγω αδυναμίας πληρωμής)
• Ίσως το πιο σημαντικό: Το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή

Η επιλογή του Συντελεστή Κεφαλαιοποίησης προσαρμόζεται 
πάντα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη χρήση του 
ακινήτου. Για παράδειγμα, ο Συντελεστής Κεφαλαιοποίησης για 
επαγγελματικά ακίνητα μπορεί να κυμαίνεται από 7 μέχρι και 
12 ή 15%, ενώ για οικιστικά από 4 μέχρι και 8%. Τα ποσοστά 
αυτά πάντα εξαρτώνται από την ευρύτερη μακροοικονομική  
κατάσταση της χώρας και την αγορά. Στη βάση πάντως της 
κάθε επιλογής του Συντελεστή Κεφαλαιοποίησης, και πάνω από 
όλα, ο προσδιορισμός γίνεται βάσει των προσδοκιών, του επεν-
δυτικού προφίλ και των εναλλακτικών επιλογών του επενδυτή
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Η εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου με την Μέθοδο της Κεφαλαιοποίησης προσδιορίζεται 
από τη Σχέση:

Όπου:
V à Η Αξία του Ακινήτου (Value)
I à Το Προσδοκώμενο Ετήσιο Εισόδημα (Income)
R à Ο Συντελεστής Κεφαλαιοποίησης (Rate)

Η επιλογή του R (Συντελεστή Κεφαλαιοποίησης) είναι σημαντική γιατί μεταβάλλοντας 
έστω και για λίγο τον R αλλάζει η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου V.

Όταν ο R μικραίνει τότε αυξάνει η αξία του ακινήτου, ενώ όταν ο R μεγαλώνει τότε 
μειώνετε η αξία του ακινήτου (σχέση αντιστρόφως ανάλογη).

Αντίστοιχα, υπάρχει θετική σχέση μεταξύ Αξίας (V) και εισοδήματος (I). Υποθέτοντας 
τον R σταθερό, όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα που μπορεί να παράγει το ακίνητο, 
ανάλογα μεγαλώνει και η αξία του (σχέση ανάλογη).
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Παράδειγμα 1
Να εκτιμηθεί η αξία ενός διαμερίσματος 40τμ στην περιοχή του 
κέντρου της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας την Μέθοδο της 
Κεφαλαιοποίησης.
Δεδομένα για την Εφαρμογή της Μεθόδου:
• Το μέσω μηνιαίο μίσθωμα παρόμοιου ακινήτου υπολογίζεται 
σε 300Ευρώ/μήνα
• Ένας επιθυμητός Συντελεστής Κεφαλαιοποίησης είναι 6% 
Το εισόδημα που παράγει ένα ακίνητο και η αξία του είναι μια 

πολύ σημαντική πληροφόρηση.
Η πληροφόρηση αυτή βοηθάει τον επενδυτή ή γενικότερα τον αγοραστή να προσδιορί-
σει τον ρυθμό Απόδοσης (τον Συντελεστή Κεφαλαιοποίησης -R-), ώστε να αξιολογήσει την 
επένδυση του.
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Παράδειγμα 2
προτάθηκε σε έναν επενδυτή η αγορά ενός ακινήτου πολυτελούς κατασκευής σε προα-
στιακή περιοχή της πόλης 100τμ στην τιμή των 160.000 Ευρώ. Από έρευνα που πραγ-
ματοποίησε ο επενδυτής σχετικά με τα μισθώματα παρόμοιων ακινήτων στην περιοχή, 
κατέληξε ότι το υπό μελέτη ακίνητο μπορεί να μισθωθεί από 270 μέχρι και 320 Ευρώ το 
μήνα. Ο επενδυτής πρέπει να αξιολογήσει τα παραπάνω δεδομένα ώστε να αποφασίσει αν 
θα προχωρήσει στην επένδυση ή όχι

Παράδειγμα 3
Ένας επενδυτής ζητάει συμβουλή ώστε να επιλέξει ανάμεσα σε δυο επενδυτικές επιλογές:

1. Ένα σχεδόν καινούργιο διαμέρισμα (3ετίας) 40-45μ2, σε προαστιακή περιοχή της 
πόλης, αποτελούμενο από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο

• Τιμή πώλησης: 85.000Ευρώ
• Δυνητικό Μηνιαίο Μίσθωμα: 250-280Ευρώ
2. Ένα παλιό διαμέρισμα (45-50ετίας) 40-45μ2, στο κέντρο της πόλης, αποτελούμενο 

από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο
• Τιμή πώλησης: 60.000Ευρώ
• Κόστος Ανακαίνισης: 25.000Ευρώ
• Δυνητικό Μηνιαίο Μίσθωμα: 380-400Ευρώ
Η προσέγγιση ξεκινάει από το Σκοπό της Εκτίμησης. Ο πελάτης είναι επενδυτής. Δηλαδή 

αυτό που ουσιαστικά τον ενδιαφέρει είναι μια επιθυμητή απόδοση από την επένδυση του. 
Τα ακίνητα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν μονάδες παραγωγής εισοδήματος. Έτσι 
ακολουθείται η Μέθοδος της Κεφαλαιοποίησης ώστε να προσδιοριστεί και για τα δυο ακί-
νητα ο R (έχοντας δεδομένα την τιμή πώλησης και το μηνιαίο έσοδο [το μίσθωμα]). Έπειτα 
γίνεται η τελική σύγκριση και η γνωμάτευση προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.

1η επιλογή:
V=I/R => R=I/V => R=(250*12)/85.000 = 3.000/85.000

R=0,038=3,5% o
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2η επιλογή:
V=I/R => R=I/V => R=(380*12)/85.000 = 4.560/85.000

R=0,053=5,3% þ
Συμβουλεύεται στον επενδυτή η δεύτερη επενδυτική επιλογή, καθώς ο συντελεστής R, 

που προκύπτει, είναι μεγαλύτερος από αυτόν της πρώτης (5,3%>3,5%). Με άλλα λόγια δη-
λαδή, ο επενδυτής, με το ίδιο ύψος επένδυσης έχει μεγαλύτερη απόδοση ακολουθώντας 
τη δεύτερη επιλογή.  

Υπολειμματική Μέθοδος
(Residual Approach)

Βασίζεται σε ένα θεωρητικό σενάριο κατασκευής ενός κτιρίου Βέλ-
τιστης Χρήσης (δηλαδή με τη μέγιστη οικονομική απόδοση) σύμφω-
να με την περιοχή που βρίσκεται η προς εκτίμηση Κενή Γη 

Η Υπολειμματική Μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για την προσδιορισμό της αξίας 
της Κενής Γης (που δεν είναι δομημένη) εντός ή εκτός σχεδίου. Για την εφαρμογή της, 
δημιουργούμε ένα θεωρητικό σενάριο δόμησης Βέλτιστης χρήσης. Επίσης, η μέθοδος 
εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις που μια γη είναι δομημένη αλλά το κτίριο που υφίσταται 
είναι είτε πολύ παλιό, είτε δεν αντιπροσωπεύει την Βέλτιστη χρήση του οικοπέδου. Για τον 
προσδιορισμό του κόστους κατασκευής βασιζόμαστε σε αρχές της μεθόδου του κόστους 
αντικατάστασης (κατασκευαστικό κόστος κτλ.).

Για παράδειγμα, η Βέλτιστη χρήση ενός οικοπέδου στο κέντρο μιας πόλης μπορεί να 
περιλαμβάνει την ανέγερση ενός κτιρίου για τη στέγαση ισογείων καταστημάτων, γραφείων 
(στα κατώτερα επίπεδα) και κατοικιών (στα ανώτερα επίπεδα), καθώς και τη κατασκευή 
ενός υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων.

Τα στάδια της μεθόδου
Τα στάδια της Υπολειμματικής Μεθόδου για την εκτίμηση της αξίας της κενής Γης είναι:

1. Μελέτη στοιχείων και αυτοψία
2. προσδιορισμός βέλτιστης χρήσης (δημιουργία ενός βέλτιστου σεναρίου)
3. προσδιορισμός κόστους κατασκευής
4. Υπολογισμός εργολαβικού και επιχειρηματικού οφέλους
5. Σε περίπτωση χρηματοδότησης (πχ δανεισμός), υπολογίζουμε και το κόστος 

χρηματοδότησης
6. Υπολογίζουμε το συνολικό κόστος κατασκευής
7. Υπολογίζουμε όλα τα συνολικά έσοδα από την πωλήσεις βάσει στοιχείων κτηματα-

γοράς.
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Από τα παραπάνω, η Αξία της Γης προκύπτει:
ΑΓ = Σπ – ΣΚ

ΑΓ = Αξία Γης
Σπ = Σύνολο πωλήσεων
ΣΚ = Σύνολο Κόστους Κατασκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΑΓ (αξία της γης) είναι η μελλοντική αξία της γης όταν θα έχει ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του θεωρητικού κτιρίου

FVΓΗΣ= Σπ – ΣΚ
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3.5 Επιλογή της Καταλληλότερης Μεθόδου
Ο εκτιμητής πρέπει πάντα να ακολουθεί τη μέθοδο που αξιο-
ποιεί αποτελεσματικότερα τα καλύτερα διαθέσιμα σε αυτόν 
στοιχεία. Για παράδειγμα, αν ο εκτιμητής έχει στη διάθεσή του 
αρκετά και αξιόπιστα συγκριτικά στοιχεία της κτηματαγοράς, 
καταλληλότερη θεωρείται η Μέθοδος των Συγκριτικών Στοιχεί-
ων. Σε επενδυτικά ακίνητα συνήθως επιλέγονται πιο σύνθετες 
μέθοδοι εκτίμησης όπως, για παράδειγμα, συνδυασμός της 
Μεθόδου των Συγκριτικών στοιχείων και της Μεθόδου του Ει-
σοδήματος.

Γενικότερα, ο εκτιμητής ακολουθεί μια από τις τρεις προσεγγίσεις ώστε να προσδιορίσει 
την αξία. Συνήθως, μια ή δυο προσεγγίσεις είναι πιο εφαρμόσιμες/κατάλληλες σε μια 
εκτίμηση, με την τρίτη να μην είναι πρακτικά κατάλληλη. Ο εκτιμητής πρέπει να βασίζεται 
στο σκοπό που εξυπηρετεί η εκτίμηση που κάνει, το είδος της αξίας που προσεγγίζει, το 
είδος του ακινήτου και την ποσότητα και ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων.
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 Ερωτήσεις ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης
1. Το ορίζεται ως «Αγοραία Αξία» σύμφωνα με το IVSC και την TEGoVA;
2. Αναφέρετε επιγραμματικά τι πρέπει να περιλαμβάνει ως ελάχιστα μια Έκθεση 

Εκτίμησης;
3. Τι είναι η Αξία Άμεσης Διάθεσης;
4. Γιατί θεωρείται από πολλούς ότι η προσέγγιση της Βέλτιστης χρήσης αποτελεί 

το θεμέλιο όλης της Εκτιμητικής Διαδικασίας;
5. Τι περιλαμβάνει η «Αυτοψία» ως στάδιο της Εκτιμητικής Διαδικασίας;
6. ποια τα Στάδια και ποιες οι δυσκολίες της εφαρμογής της Μεθόδου των Συ-

γκριτικών Στοιχείων;
7. Σε ποιες περιπτώσεις είναι καταλληλότερη η Μέθοδος του Κόστους Αντικατά-

στασης;
8. ποια κατά την γνώμη σας είναι η καταλληλότερη Μέθοδος Εκτίμησης ενός 

Ακινήτου από έναν Μεσίτη Ακινήτων.
9. Να εκτιμηθεί η αξία ενός διαμερίσματος χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο της Κε-

φαλαιοποίησης (ή μέθοδος του Εισοδήματος).
• Δεδομένα:
 i. Μηνιαίο Μίσθωμα παρόμοιου Ακινήτου 400Ευρώ/ μήνα
 ii. Επιθυμητός Συντελεστής Κεφαλαιοποίησης: 8%  

 ανακεφαλαίωση
Στο Κεφάλαιο 3 αναπτύχθηκαν χρήσιμοι ορισμοί σε σχέση με το ακίνητο και την 
εκτίμηση της αξίας του. παρουσιαστήκαν τα χαρακτηριστικά ενός καταρτισμένου 
εκτιμητή σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά πρότυπα. Επίσης, προσεγγίστηκε 
η έννοια της αξίας, η οποία θεμελιωδώς προσδιορίζεται βάσει σύγκρισης, κόστους 
και εισοδήματος. Στο Κεφάλαιο παρουσιάστηκε ένας τρόπος κατηγοριοποίησης 
των ακινήτων, ξεκινώντας από τη γη και το αν αυτή είναι Κενή ή Αξιοποιημένη 
με κτίσματα, εντός ή εκτός Σχεδίου. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στα Εκτιμητικά 
Στάδια, τα βήματα δηλαδή που πρέπει να ακολουθεί ένας εκτιμητής για την 
ολοκλήρωση της εκτίμησης ενός ακινήτου, ξεκινώντας από την αρχική μελέτη και 
καταλήγοντας στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τον τελικό προσδιορισμό 
της αξίας. Αναπτύχθηκαν οι Μέθοδοι Εκτίμησης και τα στάδια εφαρμογής 
τους, όπως επίσης αναφέρθηκαν και οι δυσκολίες στην εφαρμογή της κάθε 
μεθόδου. Τέλος, δόθηκαν πολύ απλά παραδείγματα με σκοπό να κατανοήσει ο 
εκπαιδευόμενος τον «τρόπο» λειτουργίας, προσέγγισης και εφαρμογής της κάθε 
μεθόδου κατά την εκτιμητική διαδικασία.      



ΚΕΦΑλΑΙΟ
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Αυτό το Κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να βοηθήσει τους μεσίτες (κυρίως αυτούς 
που ασχολούνται με κατοικίες) να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους στη δημιουργία και 
εκτέλεση επαγγελματικής προσέγγισης εκτιμήσεων (πραγματογνωμοσύνες)  για την 
αγοραία αξία των ακινήτων.Η μεσιτική προσέγγιση μιας εκτίμησης βασίζεται στη 
Μέθοδο των Συγκριτικών Στοιχείων. Στη μέθοδο, δηλαδή, που αξιοποιεί καλύτερα και πιο 
αποτελεσματικά τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία της αγοράς, όπου ο καταλληλότερος 
επαγγελματίας-γνώστης αυτών είναι ο μεσίτης ακινήτων. Ο μεσίτης πρέπει να μπορεί 
όχι μόνο να εντοπίζει ποιοτικά αλλά και να αξιολογεί ποσοτικά όλους τους σημαντικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την δημιουργία μιας εφαρμόσιμης εκτίμησης.  

Πως Εκτιμούν τα Ακίνητα οι Μεσίτες

Οι Μεσίτες Ακινήτων γενικά δραστηριοποιούνται σε σχετικά 
μικρές-συγκεκριμένες περιοχές. 

Κάποιοι καλύπτουν μια ακτίνα λίγων χιλιομέτρων σε μικρές ή μεγάλες πόλεις, 
ενώ άλλοι, σε πιο επαρχιακές περιοχές, μπορεί να καλύπτουν μια περιοχή 

μέχρι και 20 με 30 χιλιόμετρα. Στηριζόμενοι σε προσωπικές τους πληροφορίες 
από την εμπειρία και την επαγγελματική τους δραστηριότητα, 

γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιοδήποτε «τι πιάνει, πόσο πάει» 
ένα ακίνητο στην αγορά και πόσο τελικά θα μπορούσε να πουληθεί.
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Οι πληροφορίες που μπορεί να παρέχει ένας μεσίτης:
• Πόσοι αγοραστές υπάρχουν στην αγορά
• Μια λίστα για το τι είδους ακίνητα αναζητούν οι αγοραστές
• Τι ακίνητα είναι σήμερα διαθέσιμα και τι ακίνητα μπαίνουν στην αγορά (ποιοτικά 

και ποσοτικά)
• Σε τι τιμές πουλήθηκαν ακίνητα
• Τις φυσικές διαφορές μεταξύ παρόμοιων ακινήτων

Οι «Καλοί Μεσίτες»: Ένας Καλός Μεσίτης γνωρίζει πάντα τι συμβαίνει στην αγορά που 
δραστηριοποιείται ώστε να μπορεί να προβλέψει το πώς θα επηρεαστούν οι τιμές στο 
μέλλον.

Faukler, K. (2006)
Εκτιμήσεις Ακινήτων από Μεσίτες

Οι Μεσίτες Ακινήτων εκτελούν Εκτιμήσεις Ακίνητων Περιουσιακών Στοιχείων συνήθως για 
τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Καθημερινή μεσιτική δραστηριότητα (ανάθεση ακινήτων από πελάτες-εντολείς).
• Για επενδυτές που έχουν ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων και χρειάζεται να 

ενημερωθούν για την αξία του χαρτοφυλακίου τους.
• Για ληξιπρόθεσμα δάνεια, όπου ένας δανειζόμενος θέλει δικαστικά να αναμορφώσει 

τη δανειακή του κατάσταση με την δανειοδότρια τράπεζα (είτε δικαστικά είτε 
εξωδικαστικά).

• Για δικαστική χρήση, ως τεχνικός σύμβουλος σε περιπτώσεις διανομής περιουσίας, 
διαζυγίων, πτωχεύσεων, κ.τ.λ.

Στο Εξωτερικό:
• Άρση ή αναπροσαρμογή του PMI [Mortgage Insurance Premium (Ασφάλεια Ενυ-

πόθηκου Δανείου)].
• Καθορισμός του HELOC [Home Equity Line of Credit (Ανοιχτά δάνεια συνδεδεμένα 

με την αξία ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου)]
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 Εισαγωγή
Το Κεφάλαιο 4 αποτελεί έναν ειδικά προσαρμοσμένο πρακτικό οδηγό, ο οποίος 
έχει σχεδιαστεί με βάση το ρόλο του Μεσίτη στη διαδικασία της Εκτίμησης 
Ακινήτων. Αναπτύσσονται σύγχρονα εργαλεία του Μεσίτη, προερχόμενα κυρίως 
από το διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον, όπως το MLS (Multiple Listing Ser-
vice), τα AVMs (Automated Valuation Models), κτλ. Στο Κεφάλαιο επίσης εισάγο-
νται χρήσιμοι Διεθνής Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία μιας εκτίμη-
σης τόσο από Εκτιμητές όσο και από Μεσίτες Ακινήτων που εκτελούν πραγματο-
γνωμοσύνες αγοραίας αξίας ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. προσδιορίζονται 
επίσης τα απαραίτητα συστατικά μέρη από τα οποία πρέπει, ως ελάχιστα, να 
αποτελείται μια Έκθεση Εκτίμησης/ πραγματογνωμοσύνη. Δίδονται σύμφωνα με 
Διεθνής Κώδικες πρακτικής οι προδιαγραφές της φωτογράφησης ενός ακινήτου, 
τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Στη συνέχεια αναπτύσσεται ο τρόπος με τον 
οποίο οι Μεσίτες πρέπει να επιλέγουν και πώς να προσαρμόζουν (αναγωγές) 
τα συγκριτικά τους στοιχεία για μια εκτίμηση, ανάλογα με το αν η αγορά είναι 
σταθερή ή μεταβαλλόμενη. Τέλος, στο Κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά σχετικά με 
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις πραγματογνωμοσύνες και τον ρόλο 
των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων.

 σκοπός του Κεφαλαίου και αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του Κεφαλαίου 4 είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τον συγκεκριμένο 
και συνάμα ιδιαίτερο ρόλο που έχει ο Μεσίτης κατά τη διαδικασία εκτίμησης ενός 
ακινήτου. Με την ολοκλήρωση της Ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί, αφού 
έχει αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία εκτίμησης, να εντοπίζει και να αξιολογεί 
όλους τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου και 
κατ’ επέκταση τη δημιουργία μιας εφαρμόσιμης εκτίμησης. Θα μπορεί να επιλέγει 
κατάλληλα συγκριτικά στοιχεία και να εκτελεί ανάλογες προσαρμογές ώστε να 
καταλήγει στην τρέχουσα Αγοραία αξία του Ακινήτου. 
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4.1 Εργαλεία του Μεσίτη στη Διαδικασία της Εκτίμησης ακινήτων
Το MLS, (Multiple Listing Service)
«Υπηρεσία Πολλαπλής Ανάθεσης»

     σκοπός και Χρήση
Ο πρωταρχικός σκοπός του MLS είναι να παρέχει μια πλατφόρμα προσφοράς 
συνεργασίας (και δημοσίευσης της ανάλογης αμοιβής) μεταξύ του αποκλειστικού-
Μεσίτη (Listing Agent) και των υπολοίπων μεσιτών που είναι χρήστες και μέλη του 
MLS. Δηλαδή, το MLS επικοινωνεί την προσφερόμενη αμοιβή σε κάποιο συνερ-
γαζόμενο-μέλος του MLS μεσίτη από τον μεσίτη που έχει την αποκλειστική εντολή 
ανάθεσης του ακινήτου.
παρόλο που η πρωταρχική χρήση του MLS είναι η παροχή βοήθειας και υποστήρι-
ξης στην πώληση του ακινήτου, οι περισσότερες μηχανογραφημένες-ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του MLS παρέχουν στα εγγεγραμμένα μέλη τους πολλαπλές έξτρα δυ-
νατότητες. Ένα σύστημα MLS, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο 
τόσο για την εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου, όσο και για τον καθορισμό των 
τάσεων μιας συγκεκριμένης αγοράς.
Ένα σύστημα MLS όχι μόνο περιέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα ποσο-
τικά (αλλά και ποιοτικά)  χαρακτηριστικά ενός ακινήτου, αλλά επιπλέον διατηρεί 
και ένα ιστορικό (σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και 20ετίας) σχετικά με την αγο-
ραστική εξέλιξη ενός ακινήτου. Δηλαδή, πότε μεταβιβάστηκε, πόσες μέρες έμεινε 
στην αγορά πριν πουληθεί (DOM, Days on Market), η τιμή που πουλήθηκε, κ.τ.λ.   

αγορές όπου δεν υπάρχει η Υπηρεσία MLS
Η δουλειά ενός μεσίτη ακινήτων που καλείται να προβεί σε μια εκτίμηση/ πραγματογνω-
μοσύνη για την αξία ενός ακινήτου είναι πραγματικά πιο δύσκολη και πιο περίπλοκη αν 
δραστηριοποιείται σε μια αγορά όπου δεν λειτουργεί ένα σύστημα MLS. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, για την αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών, ο μεσίτης πρέπει να αναζητά 
άλλες πηγές άντλησης πληροφοριών σχετικά με τις αξίες των ακινήτων. 

αυτοματοποιημένα Μοντέλα Εκτίμησης 
(AVMs – Automated Valuation Models)
Τα Α.Μ.Ε. (Αυτοματοποιημένα Μοντέλα Εκτίμησης) είναι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
που προσπαθούν λογισμικά να συνδυάσουν παρόμοια ακίνητα για να δώσουν μια ιδέα για 
το εύρος των τιμών πώλησης ενός ακινήτου (που έχουν ιστορικά καταγραφεί). Οι εν λόγω 
πληροφορίες βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία όπως η έκταση του σπιτιού, ο αριθμός 
των δωματίων, το έτος κατασκευής, κ.τ.λ.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των α.Μ.Ε.
Η είσοδος και η αποδοχή των Α.Μ.Ε. γίνεται όλο και πιο ευρεία, λόγω των προφανών 
πλεονεκτημάτων τους. Ωστόσο έχουν και μειονεκτήματα.
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Πλεονεκτήματα:
• Τα Α.Μ.Ε. είναι γρήγορα (όλες οι πληροφορίες παρέχονται μέσω μηχανογραφημέ-

νων βάσεων δεδομένων).
• Είναι οικονομικά (πολλές φορές και δωρεάν). Συνήθως ο χρήστης είτε πληρώνει ένα 

ποσό ανά χρήση, είτε πληρώνει μια συνδρομή για απεριόριστη χρήση.
• Τα Α.Μ.Ε. μπορούν να λειτουργήσουν «επαληθευτικά» σε μια εκτίμηση, βοηθώντας 

εκτιμητικές αποφάσεις που σχετίζονται με χαρτοφυλάκια ακινήτων με μεγάλη γεω-
γραφική διασπορά.

Μειονεκτήματα:
• Τα περισσότερα A.M.E. δεν φιλτράρουν τα αποτελέσματα των πωλήσεων σε σχέση 

με συγκεκριμένα κριτήρια όπως κατάσταση ιδιοκτησίας, κατάσταση εξαναγκασμού 
(αξία άμεσης διάθεσης), κ.τ.λ..

• Ακολουθείται η λογική «Garbage in – Garbage out», που σημαίνει ότι αν τα αρχικά 
δεδομένα (αυτά που εισάγονται) δεν είναι αξιόπιστα, ούτε τα αποτελέσματα θα είναι 
αξιόπιστα.

• Δεν υπάρχει σύστημα βαθμολογικής αξιολόγησης και επαλήθευσης της αξιοπιστίας 
των Α.Μ.Ε.

Χρησιμότητα των α.Μ.Ε.
Αν και παρέχουν γρήγορες και πρακτικές πληροφορίες, τα Α.Μ.Ε. ενδέχεται να αγνοούν 
σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου. Ανάλογα με το βάθος 
της πρόσβασης τους σε δεδομένα, τα Α.Μ.Ε. πολλές φορές δεν μπορούν να εντοπίσουν και 
να ποσοτικοποιήσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ ακινήτων όπως για παράδειγ-
μα: η γειτονιά, ρεύμα υψηλής τάσης (πυλώνες), θέα, πρόσβαση, θόρυβος, κ.τ.λ..
Συνιστάται ότι σε καμία περίπτωση ο μεσίτης ακινήτων που καλείται να εκτιμήσει ένα ακί-
νητο δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα Α.Μ.Ε. Ωστόσο, μπορούν να παρέχουν 
χρήσιμες πληροφορίες για συγκριτικά ακίνητα στην γειτονιά και έτσι να συμβάλουν ως 
μέρος της ανάλυσης.

Άλλες Πηγές Πληροφόρησης
πηγές πληροφόρησης μπορεί να είναι:

• προσωπικό αρχείο του μεσίτη (και αρχείο της εταιρείας)
• Αγγελίες στο διαδίκτυο και σε εφημερίδες
• Τα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία
• Διαδικτυακοί τόποι (portals ακινήτων)
• Συμβολαιογράφοι
• Στοιχεία από συναδέλφους μεσίτες, κ.τ.λ.
• Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS – Geographic Information Systems)

4.2 Διεθνής Ορολογία Εκτίμησης
Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχουν όροι που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της εκτίμησης,  
όχι μόνο από εκτιμητές αλλά και από μεσίτες ακινήτων που διεξάγουν εκτιμήσεις-
πραγματογνωμοσύνες ακινήτων. Οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι οι εξής:
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Ρυθμός απορρόφησης (Absorption Rate)
Εκτίμηση του ρυθμού με τον οποίο μια συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων προς πώλη-
ση ή ενοικίαση μπορεί να «απορροφηθεί» επιτυχώς σε μια δεδομένη περιοχή. Ο ρυθμός 
απορρόφησης προκύπτει από την ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης. Υπολογίζεται 
διαιρώντας το συνολικό αριθμό των διαθέσιμων ακινήτων (ανταγωνιστικών ακινήτων) με 
το μέσο αριθμό πωλήσεων ανά μήνα.

Προσαρμογές (Adjustments)
Η αξία σε νόμισμα (π.χ. Ευρώ) ή το ποσοστό που προστίθεται ή αφαιρείται από την τιμή 
πώλησης ενός συγκρίσιμου ακινήτου για να καταλήξει κάποιος σε μια ενδεικτική αξία για 
το υπό μελέτη ακίνητο.

συνεισφορά (Contribution) 
Η αρχή υπολογισμού που ορίζει ότι η αξία ενός συγκεκριμένου συστατικού (μια πισίνα, 
θέση πάρκινγκ, δεύτερο μπάνιο, τζάκι, κ.τ.λ.) υπολογίζεται βάσει του κατά πόσο συμβάλλει 
στην αξία ολόκληρου του ακινήτου, ανεξάρτητα από την πραγματική τιμή του εν λόγω 
συστατικού. Η αξία του συστατικού μπορεί να υπολογιστεί βάσει του ποσοστού που θα 
αφαιρεθεί από το σύνολο της αξίας ολόκληρου του ακινήτου σε περίπτωση απουσίας του 
εν λόγω συστατικού. Η αξία του συστατικού τείνει να μειώνεται, όσο αυξάνεται ο αριθμός 
των συστατικών. Για παράδειγμα, η αξία αυξάνεται (στην πλειονότητα των περιπτώσεων) 
για ένα δεύτερο μπάνιο, όταν υπάρχει μόνο ένα, σε σχέση με ένα πέμπτο ή έκτο μπάνιο σε 
ένα ακίνητο. Το ίδιο ισχύει και για τα τζάκια, πιθανόν για γκαράζ, επιπλέον κουζίνες, κ.λπ.

Εξωτερικά στοιχεία (Externalities)
Το ακίνητο επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά από στοιχεία πέραν των ορίων της ιδιοκτησίας.

Κόστος (Cost)
Το συνολικό ποσό που απαιτείται για την αγορά ή την κατασκευή. Μπορεί να ανταποκρίνε-
ται στην αξία, μπορεί και όχι. Το κόστος είναι ιστορικό και δεν διαφοροποιείται.

συνολική Κατοικήσιμη Επιφάνεια (Gross Living Area GLA)
Ως Συνολική Κατοικήσιμη Επιφάνεια (GLA) νοείται ο συνολικός, κατοικήσιμος χώρος πάνω 
από το επίπεδο του εδάφους, που υπολογίζεται κατά μήκος της εξωτερικής περιμέτρου 
του κτιρίου.

Κύκλος Ζωής γειτονιάς (Neighborhood Lifecycle)
περίοδος κατά την οποία τα περισσότερα ακίνητα στη γειτονιά βρίσκονται στα στάδια της 
ανάπτυξης, ισορροπίας, παρακμής και επανα-ανάπτυξης.

ακραία Τιμή (Outlier)
Ως ακραίες τιμές νοούνται οι εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές τιμές πώλησης ακινήτων σε 
σχέση με άλλα συγκρίσιμα ακίνητα.

Τιμή (Price)
Αντικειμενική πραγματικότητα η οποία αναπαριστά το πόσο πουλήθηκε ένα συγκεκριμένο 
ακίνητο σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ή έναντι ποιού ανταλλάγματος προωθείται σήμε-
ρα στην αγορά. Η τιμή δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στην αγοραία αξία.
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αναβάθμιση (Progression)
Η αντίληψη ότι ένα ακίνητο επηρεάζεται θετικά από «ανώτερα» γειτονικά ακίνητα. Γι’ αυτό 
τον λόγο, το χαμηλότερης αξίας ακίνητο της περιοχής θα ανατιμηθεί γρηγορότερα. Τα 
ακριβότερα σπίτια θα ανεβάσουν και την τιμή του υποδεέστερου.

Υποβάθμιση (Regression)
Η αντίληψη ότι ένα ακίνητο επηρεάζεται αρνητικά από «κατώτερα» γειτονικά ακίνητα. Γι’ 
αυτό τον λόγο, οι ιδιοκτήτες, που βελτιώνουν τα ακίνητά τους συγκριτικά με τα υπόλοιπα 
της γειτονιάς, και ως εκ τούτου έχουν το πιο ακριβό σπίτι στην περιοχή, δεν θα μπορέσουν 
να επανακτήσουν τα έξοδα με την πώληση σε τιμή πάνω από το ανώτατο όριο του εύρους 
τιμής της περιοχής.

αντικατάσταση (Substitution)
Ως αντικατάσταση νοείται η παραδοχή ότι ένας συνετός αγοραστής δεν θα πληρώσει για 
να αγοράσει ένα συγκεκριμένο ακίνητο ή ένα συστατικό ακινήτου παραπάνω από όσο 
θα του κόστιζε είτε να αγοράσει κάπου αλλού, είτε να κατασκευάσει καινούργιο, είτε να 
τοποθετήσει το συστατικό αυτό.

4.3 ανάθεση εκτίμησης ακινήτου σε μεσίτη ακινήτων
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μεσίτες μπορεί να κληθούν να εκτιμήσουν ένα 
ακίνητο και να παρέχουν μια πραγματογνωμοσύνη. Ο ενδιαφερόμενος (πελάτης, τράπεζα, 
επενδυτής, κ.τ.λ.) συνήθως παρέχει τις προδιαγραφές και κατευθύνσεις σχετικά με το τι 
ακριβώς θέλει.
Ο μεσίτης ακινήτων σε περίπτωση που δεν μπορεί ο ίδιος:

• να κάνει αυτοψία στο ακίνητο,
• να επιλέξει συγκριτικά στοιχεία, και
• να εκτιμήσει την αξία ώστε να προσδιορίσει την τιμή 

πρέπει να μην αποδέχεται την Ανάθεση για Εκτίμηση/ πραγματογνωμοσύνη του Ακινήτου.

4.4 Επαγγελματική Επάρκεια
Η επάρκεια αποκτάται μέσα από την εμπειρία και τις «συνεργασίες» μεταξύ επαγγελματι-
ών που διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις. Κανένας μεσίτης δεν ξεκίνησε τη δραστηριότητά 
του έχοντας επαγγελματική επάρκεια. 
Η Επάρκεια έχει τρεις συνιστώσες:
n Γεωγραφική επάρκεια (περιοχική)
• Αφορά τη γνώση του μεσίτη σχετικά με την αγορά (την περιοχή) στην οποία βρίσκε-

ται το ακίνητο. Κάθε περιοχή έχει της δικές τις ιδιαιτερότητες και είναι πολύ εύκολο 
ένας μεσίτης να βρεθεί «εκτός» της περιοχής του.

n Είδος Ακινήτου
• πολλοί μεσίτες θεωρούν πιο εύκολη την εκτίμηση οικιστικών ακινήτων και όχι την 

εκτίμηση εμπορικών ή ακινήτων ειδικού σκοπού.
n πρόσβαση στην πληροφορία
• Ικανότητα αξιολόγησης των πληροφοριών και εύκολη πρόσβαση σε αυτές.
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4.5 συστατικά Μέρη μιας Εκτίμησης/ Πραγματογνωμοσύνης για την αξία ενός 
ακινήτου
Αν και κάθε εντολή προς ένα μεσίτη για την εκτίμησης/ πραγματογνωμοσύνη για την αξία 
ενός ακινήτου είναι διαφορετική, συνήθως, μια έκθεση αποτελείται από τα εξής:

• πληροφορίες για την αγορά της περιοχής
• Ιστορικό αγοροπωλησιών του ακινήτου
• προσδιορισμός για την «Αξία» και την «Αγορά»
• Συγκριτικά στοιχεία διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά (παρόμοιων με το υπό μελέτη)
• Συγκριτικά στοιχεία πουλημένων ακινήτων στην αγορά (παρόμοιων με το υπό μελέ-

τη)
• Φωτογραφίες
• Την εκτιμώμενη αξία
• Έτος κατασκευής
• Μέγεθος οικοπέδου
• Επιφάνεια
• Κύριοι και βοηθητικοί χώροι

Ο μεσίτης πρέπει να παρέχει στην εκτίμησή του τις εξής πληροφορίες για την Αγορά της 
περιοχής:

για την Περιοχή:

Αστική προαστιακή Επαρχιακή/ Αγροτική
για τις Αξίες:

Σταθερές Ανοδικές Καθοδικές
για τον Ανταγωνισμό:

Έλλειψη Ισορροπία Υπερπροσφορά
για το χρόνο Απορρόφησης (χρόνο πώλησης):

Κάτω από 90 ημέρες 90-180 ημέρες πάνω από 180 ημέρες

4.6 Προδιαγραφές Φωτογραφιών
Σε κάθε περίπτωση ο Εντολέας μπορεί να ζητήσει συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις φω-
τογραφίες όπου ο μεσίτης πρέπει να δίνει προτεραιότητα. παρόλα αυτά όμως υπάρχουν 
κάποιες τυπικές απαιτήσεις με εφαρμογή στις περισσότερες εκθέσεις εκτίμησης/ πραγμα-
τογνωμοσύνης.

Φωτογραφίες
• Τραβάμε πολλές φωτογραφίες ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται
• πριν την αποχώρηση από το ακίνητο, βεβαιωνόμαστε ότι οι φωτογραφίες είναι 

καθαρές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
• Οι φωτογραφίες θα πρέπει να τιτλοφορούνται (δηλαδή να έχουν ετικέτα/ τίτλο και 

ημερομηνία)
• Σε καμία φωτογραφία δεν θα πρέπει να απεικονίζονται άνθρωποι (ή κατοικίδια), 

τόσο ζωντανά όσο και σε φωτογραφίες ή πίνακες στο σπίτι
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• Αποφεύγονται φωτογραφίες που πιθανόν να υποδηλώνουν φυλή, δόγμα, θρησκεία, 
καταγωγή, κ.τ.λ.

• Οι φωτογραφίες που περιέχουν ακατάλληλο περιεχόμενο θα πρέπει να αποκλείονται 
ή να επεξεργάζονται ψηφιακά πριν τη χρησιμοποίηση τους.

Εξωτερικές Φωτογραφίες
• Τουλάχιστον μία εμπρόσθια και μια οπίσθια όψη του ακινήτου
• Το δρόμο μπροστά από το ακίνητο όπου πρέπει να φαίνονται οι δύο κατευθύνσεις 

και η απέναντι πλευρά του δρόμου
• Κοντινή φωτογραφία στην ταμπέλα της οδού και στον αριθμό της οδού (στο ακίνη-

το), (με σκοπό την ταυτοποίηση του ακινήτου)
• Οτιδήποτε βρίσκεται γύρω από το ακίνητο που θα μπορούσε να επηρεάσει την αξία 

του (και την δυνατότητα πώλησης του)

Εσωτερικές Φωτογραφίες
• παραθέτουμε φωτογραφίες όλων των κύριων δωματίων.
• Αν κρίνεται απαραίτητο, για να απεικονιστεί η κατάσταση του ακινήτου, υποβάλου-

με αρκετές φωτογραφίες

Φωτογραφίες συγκριτικών
• Φωτογραφία της εμπρόσθιας όψης των συγκριτικών ακινήτων που έχουν πουληθεί
• Φωτογραφία της εμπρόσθιας όψης των συγκριτικών ακινήτων που είναι διαθέσιμα 

προς πώληση (ανταγωνιστικά)

Φωτογράφηση και Παραβίαση
Η φωτογράφηση εσωτερικών χώρων (και ειδικά κατοικιών) χωρίς άδεια θεωρείται παραβί-
αση. Η άδεια πρέπει να δίνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον πληρεξούσιό του.

4.7 Επιλογή Κατάλληλων συγκριτικών στοιχείων

Προσδοκίες της αγοράς
Οι προσδοκίες της αγοράς είναι, πολύ απλά, αυτό που προσδοκά ο αγοραστής να βρει, 
για παράδειγμα, σε μια κατοικία συγκεκριμένων ετών, συγκεκριμένου τύπου και εύρους 
τιμής. Εάν ένα ακίνητο έχει μια βασική έλλειψη (π.χ. μια κατοικία 250τμ με ένα μπάνιο και 
χωρίς wc), η αγορά «τιμωρεί» το ακίνητο αυτό για την έλλειψή του. Το ύψος της «τιμωρίας» 
αυτής σε χρήμα θα είναι, πιθανότατα και κατ’ ελάχιστον, το κόστος αποκατάστασης της 
έλλειψης αυτής.  

Επιλογή συγκριτικών
Σε μια εκτίμηση/ πραγματογνωμοσύνη ο μεσίτης πρέπει να:  

• χρησιμοποιεί τουλάχιστον 3 ήδη πουλημένα ακίνητα (που ισοδυναμούν ως προς την 
τοποθεσία, το μέγεθος και τις παροχές σε σχέση με το υπό μελέτη ακίνητο)

• χρησιμοποιεί τουλάχιστον 3 διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα
• λαμβάνει πάντα υπόψη του τις προσδοκίες της αγοράς (τι προσδοκούν δηλαδή οι 

ενδιαφερόμενοι αγοραστές)
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σταθερή και Μεταβαλλόμενη αγορά
Κατά την επιλογή και χρήση των Συγκριτικών Στοιχείων σημαντικός είναι ο προσδιορισμός 
της Αγοράς ως Σταθερής ή Μεταβαλλόμενης. Η αντίληψη δηλαδή ότι τα συγκριτικά στοι-
χεία από πουλημένα ακίνητα αποτελούν πιο αξιόπιστη βάση για μια εκτίμηση δεν ισχύει 
στην περίπτωση μιας μεταβαλλόμενης αγοράς. 

Μια Αγορά χαρακτηρίζεται ως Σταθερή όταν έχουμε μεταβολές των τιμών όχι πάνω 
από 3% κατά το τελευταίο εξάμηνο, και σε μια τέτοια αγορά επιλέγουμε συγκριτικά που 
πουλήθηκαν μέσα στους τελευταίους 6 μήνες.

Μια Αγορά χαρακτηρίζεται ως Μεταβαλλόμενη όταν έχουμε μεταβολές των τιμών 
πάνω από 3% κατά το τελευταίο εξάμηνο, και σε μια τέτοια αγορά επιλέγουμε συγκριτικά 
που πουλήθηκαν μέσα στους τελευταίους 3 μήνες.

Κατάσταση του ακινήτου
Ο μεσίτη Ακινήτων δεν είναι μηχανικός, ώστε να έχει την ακαδημαϊκή και τεχνική κατάρτιση 
να προσδιορίσει την κατάσταση ενός ακινήτου βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών. Ο μεσίτης, 
όμως, με την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια μπορεί να προσδιορίσει αν ένα ακίνητο 
είναι σε καλή, μέτρια, άριστη ή κακή κατάσταση. Τελικώς, αυτό είναι και το ζητούμενο 
σε μια εκτίμηση/ πραγματογνωμοσύνη για την αγοραία αξία ενός ακινήτου. Αυτό που 
ουσιαστικά απασχολεί αυτόν που θέλει να προσδιορίσει την παραπάνω αξία ενός ακινήτου 
είναι μια κατάταξη της γενικής του κατάστασης.

Μια τέτοια κατάταξη μπορεί να περιλαμβάνει τις 5 εξής κατηγορίες:
• Άριστη
• Καλή
• Μέτρια
• Εύλογη
• Κακή

4.8 Προσαρμογή συγκριτικών
προσαρμογές πρέπει να γίνονται για κάθε διαφορά (διαφοροποίηση) μεταξύ του 
συγκριτικού και του υπό μελέτη ακινήτου, κυρίως ως προς τα εξής:

• Αριθμό Υπνοδωματίων
• Μπάνια
• Κατάσταση
• Στυλ
• ποιότητα
• Ημερομηνία πώλησης
• Τοποθεσία
• παροχές περιοχής

Οι προσαρμογές γίνονται με τη μέθοδο της «ανάλυσης κατά ζεύγη». Δηλαδή, οι διαφορές 
μεταξύ του συγκριτικού και του ζητούμενου ακινήτου απομονώνονται και γίνεται προσαρ-
μογή βάσει τη αγοραίας τιμής του αντικειμένου που προσαρμόζεται. Δεν υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη λίστα τιμών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενιαία για όλες τις περιπτώσεις 
κατά την εκτίμηση ενός ακινήτου. Κατά τη σύγκριση διαφορών σε ζεύγη, παρατηρείτε τα 
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διαφορετικά ποσά που καταβλήθηκαν για διάφορες συναλλαγές ώστε να προσδιορίσετε 
την τιμή ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού (συστατικού) του ακινήτου.

4.9 Παράγοντες Προσφοράς και Ζήτησης

Μελέτη του ανταγωνισμού
Με τον όρο «Ανταγωνισμός στα ακίνητα», νοείται η διαθεσιμότητα, συγκρινόμενων μεταξύ 
τους ακινήτων, στην αγορά. Ακίνητα, δηλαδή, που «ανταγωνίζονται» μεταξύ τους. Αυτοί 
που ζητούν μια εκτίμηση ενός ακινήτου, πολλές φορές θέλουν να ξέρουν (θα μπορούσε 
να ειπωθεί ότι επιβάλλεται να ξέρουν) το τι ανταγωνισμός επικρατεί. Ένα σύστημα MLS, 
όπου αυτό είναι εγκατεστημένο, όχι απλά δείχνει τι ανταγωνισμός υπάρχει (πόσα σπίτια 
δηλαδή είναι διαθέσιμα προς πώληση), αλλά επίσης δείχνει και τις τιμές που πωλούνται τα 
ακίνητα αυτά.

Ο Ρυθμός απορρόφησης
Ο ρυθμός Απορρόφησης είναι η εκτίμηση του ποσοστού στο οποίο «απορροφάται» με 
επιτυχία μία συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων προς πώληση ή ενοικίαση σε μια δεδομένη 
περιοχή. Ο συντελεστής απορρόφησης σε μία τοπική αγορά ακινήτων θεωρείται συνήθως 
ως ο καλύτερος δείκτης προσδιορισμού της συγκεκριμένης αγοράς ως «αγορά πωλητών» 
(sellers’ market) ή «αγορά αγοραστών» (buyers’ market), ή «ουδέτερη αγορά» (neutral 
market).
Για τον υπολογισμό του ρυθμού απορρόφησης πρέπει να προσδιοριστεί ο αριθμός των δι-
αθέσιμων ανταγωνιζόμενων ακινήτων που υπάρχουν τη συγκεκριμένη στιγμή στην αγορά 
και να διαιρεθεί αυτό το νούμερο με τον αριθμό των ακινήτων που πωλούνται ανά μήνα.
Για παράδειγμα, εάν πωλούνται 4 κατοικίες κάθε μήνα και υπάρχουν 44 κατοικίες προς 
πώληση, θα χρειαστούν 11 μήνες για να πουληθούν όλες οι διαθέσιμες κατοικίες. Εάν 
υπάρχουν 80 κατοικίες προς πώληση, ο συντελεστής απορρόφησης είναι 20 μήνες (δηλα-
δή σχεδόν 2 χρόνια θα χρειαστούν για να πουληθούν όλες οι κατοικίες). 

«Αγορά πωλητών» (sellers’ market)  → Συντελεστής Απορρόφησης 1-4 μήνες
 «Ουδέτερη αγορά» (neutral market) → Συντελεστής Απορρόφησης 5-6 μήνες
«Αγορά αγοραστών» (buyers’ market) → Συντελεστής Απορρόφησης 7+ μήνες

4.10 συνθήκες αγοράς – Λειτουργικά Προβλήματα και Εξωτερικοί Παράγοντες
Οτιδήποτε εντός του ακινήτου και γύρω από αυτό (η γειτονιά ή και η ευρύτερη περιοχή του 
ακινήτου) που επηρεάζει την τιμή του είτε θετικά είτε αρνητικά πρέπει να καταγραφεί, να 
αναφερθεί και να τεκμηριωθεί με φωτογραφίες και σχόλια.    
Ενδεικτικά, μερικά λειτουργικά προβλήματα μπορεί να είναι:

• Δυσαναλογία αριθμού μπάνιων με αριθμό δωματίων (π.χ., πολλά δωμάτια και λίγα 
μπάνια)

• Κακή διάταξη δωματίων
• Ατελείς ανακαινίσεις και ανακατασκευές
• Δυσανάλογες, με το στυλ του ακινήτου, αναβαθμίσεις

Ενδεικτικά, Εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να είναι:
• Αεροδιάδρομος
• Σιδηροδρομικές γραμμές
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• πυλώνες ΔΕΗ
• Αυτοκινητόδρομοι
• ρέματα

4.11 συμπεράσματα - Παρατηρήσεις και σχόλια του μεσίτη
Τα σχόλια του μεσίτη είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της εκτίμησης ενός ακινήτου. Ο 
μεσίτης προσπαθεί να περιγράψει ένα ακίνητο και τη γύρω από αυτό περιοχή σε κάποιον 
που πιθανόν να μη  γνωρίζει καθόλου την αγορά στην οποία αυτό βρίσκεται.
Επίσης, πολλοί μεσίτες χρησιμοποιούν δική τους ορολογία. πρέπει, κατά κανόνα, να 
χρησιμοποιούνται κατανοητοί όροι ,καθώς η χρήση ιδιαίτερων όρων μπορεί να μπερδέψει 
και στη συνέχεια να χρειάζεται περισσότερη επεξήγηση. 
Τα σχόλια πρέπει να είναι σύντομα, περιεκτικά και συγκεκριμένα. Ο αναγνώστης μιας 
εκτίμησης/ πραγματογνωμοσύνης πρέπει, μέσα από την Έκθεση, να μάθει το τι συμβαίνει, 
όχι μόνο στην αγορά του υπό μελέτη ακινήτου, αλλά και στη χώρα, το δήμο, την περιοχή 
και τη γειτονιά του εν λόγω ακινήτου.

4.12 Πραγματογνωμοσύνες και Νομοθετικό Πλαίσιο

αστικό Δίκαιο
Αποδεικτικά μέσα είναι η ομολογία, η αυτοψία, η πραγματογνωμοσύνη, τα έγγραφα, η 
εξέταση των διαδίκων, οι μάρτυρες, ο όρκος του διαδίκου και τα δικαστικά τεκμήρια.

Πραγματογνωμοσύνη
Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει έναν ή περισσότερους πραγματογνώμονες, αν κρίνει πως 
πρόκειται για ζητήματα που απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ειδικές γνώσεις επιστήμης 
ή τέχνης. Το δικαστήριο οφείλει να διορίσει πραγματογνώμονες αν το ζητήσει κάποιος 
διάδικος και κρίνει πως χρειάζονται ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης. Οι πραγματογνώ-
μονες βοηθούν το δικαστήριο με τη γνωμοδότησή τους στα ζητήματα που έθεσε. Αν είναι 
ανάγκη, το δικαστήριο διατάζει να παραστούν οι πραγματογνώμονες κατά την ενέργεια 
όλων ή ορισμένων διαδικαστικών πράξεων.
Το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση μπορεί να αναθέσει το διορισμό των πραγματο-
γνωμόνων ή και τον ορισμό του αριθμού τους σε άλλο δικαστήριο, που ενεργεί σύμφωνα 
με αίτηση ή παραγγελία, ή σε εντεταλμένο δικαστή. Τους πραγματογνώμονες μπορεί να 
τους αντικαταστήσει για εύλογη αιτία ο εισηγητής ή ο δικαστής που τους διόρισε, με αίτη-
ση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.
Σε κάθε δικαστήριο τηρείται κατάλογος πραγματογνωμόνων. Ο τρόπος που καταρτίζο-
νται και τηρούνται οι κατάλογοι ορίζεται με διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του 
Υπουργού της Δικαιοσύνης. Το δικαστήριο ορίζει τους πραγματογνώμονες από τον κατά-
λογο πραγματογνωμόνων, αν όμως δεν υπάρχει κατάλογος ή αν το δικαστήριο το κρίνει 
σκόπιμο, διορίζει τα πρόσωπα που κρίνει κατάλληλα για το σκοπό αυτόν. 

 
Δεν μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, ούτε να διοριστούν πραγ-
ματογνώμονες 
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1. όσοι καταδικάστηκαν για κακούργημα ή πλημμέλημα και στερήθηκαν τα πολιτικά 
τους δικαιώματα κατά τα άρθρα 59 έως 63 του ποινικού Κώδικα, καθώς και όσοι 
παραπέμφθηκαν με βούλευμα για τέτοιες πράξεις, 

2. όσοι στερήθηκαν την άδεια να ασκούν το επάγγελμά τους για όσο καιρό διαρκεί 
αυτή η στέρηση, 

3. όσοι έχουν στερηθεί το δικαίωμα να διαθέτουν ελεύθερα την περιουσία τους, 
4. οι δικαστές, οι εισαγγελείς και οι υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστηρίων. 

 
Όσοι είναι γραμμένοι στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, καθώς και όσοι ασκούν νόμιμα 
επάγγελμα στον κύκλο του οποίου περιλαμβάνεται το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, 
οφείλουν να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους αναθέτει η απόφαση. Όσοι δεν ανήκουν 
σ› αυτές τις κατηγορίες μπορούν να αποποιηθούν το διορισμό τους, εφόσον δεν δήλωσαν 
πως τον δέχονται ή δεν έδωσαν το νόμιμο όρκο. 

Αντίγραφο της απόφασης που διορίζει ή αντικαθιστά πραγματογνώμονες κοινοποιείται 
μόλις δημοσιευθεί στους διαδίκους και τους πραγματογνώμονες με επιμέλεια της γραμμα-
τείας του δικαστηρίου ή του δικαστή που την έχει εκδώσει.
Οι πραγματογνώμονες μπορούν να ζητήσουν οι ίδιοι να εξαιρεθούν, ή να εξαιρεθούν από 
διάδικο 

1. αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους του άρθρου 52 παράγρ. 1 εδ. α έως γ και στ 
2. αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και η προϊσταμένη τους αρχή τούς απαγόρευσε εγγρά-

φως να ενεργήσουν την πραγματογνωμοσύνη για λόγους που αφορούν την υπηρε-
σία τους, 

3. αν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. 

 
Την εξαίρεση την προτείνει ο πραγματογνώμονας ή ένας από τους διαδίκους με γραπτή 
αίτηση που υποβάλλεται στο δικαστήριο ή στον εντεταλμένο δικαστή που διόρισε τους 
πραγματογνώμονες. Η αίτηση κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσα σε πέντε 
ημέρες αφότου κοινοποιήθηκε η απόφαση που διορίζει τους πραγματογνώμονες. Αργότε-
ρα η αίτηση για εξαίρεση είναι απαράδεκτη, εκτός αν ο λόγος της εξαίρεσης προέκυψε 
κατόπιν. Η αίτηση για εξαίρεση μπορεί να γίνει και με δήλωση στη γραμματεία του δικα-
στηρίου ή στον εντεταλμένο δικαστή που διορίζει τους πραγματογνώμονες. 

Η αίτηση για εξαίρεση πρέπει να περιέχει τους λόγους της εξαίρεσης, αλλιώς είναι απα-
ράδεκτη.

Το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση δίνει στους πραγματογνώμονες τις αναγκαίες 
οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και ορίζει ιδίως 

1. αν κρίνει αναγκαίο να παραστούν σε διαδικαστικές πράξεις και σε ποιες,
2. αν η πραγματογνωμοσύνη θα ενεργηθεί ενώπιον του ή από μόνους τους πραγμα-

τογνώμονες. 
Οι πραγματογνώμονες μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας που εί-
ναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης. Το δικαστήριο του άρθρου 379 
ή ο δικαστής μπορούν να επιτρέψουν στους πραγματογνώμονες να ζητήσουν, πριν συντά-
ξουν τη γνωμοδότησή τους, διευκρινίσεις από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους 
ή να καταρτίσουν σχέδια ή ιχνογραφήματα, να πάρουν φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις 
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ή να κάνουν επιτόπια εφαρμογή τίτλων ή τεχνικές ενέργειες ή να εξετάσουν έγγραφα ή 
βιβλία εμπόρων ή επαγγελματιών.

Αν το δικαστήριο διέταξε να παραστούν οι πραγματογνώμονες κατά την ενέργεια ορι-
σμένων διαδικαστικών πράξεων, τους κοινοποιείται πριν από τρεις ημέρες κλήση για να 
παραστούν σ› αυτές. Οι πραγματογνώμονες, όταν παρίστανται στις συνεδριάσεις, έχουν 
δικαίωμα με την άδεια εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση να υποβάλουν ερωτήσεις στους 
διαδίκους, τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και τους μάρτυρες και να ζητούν να δια-
βαστούν έγγραφα. 

Αν διατάχθηκε έγγραφη γνωμοδότηση, το δικαστήριο ορίζει προθεσμία μέσα στην 
οποία πρέπει να την υποβάλουν οι πραγματογνώμονες.

Ο δικαστής ή στα πολυμελή δικαστήρια ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορούν αν το 
ζητήσουν οι πραγματογνώμονες, χωρίς προηγούμενη κλήτευση των διαδίκων, να παρατεί-
νουν την προθεσμία, αν κρίνουν ότι δεν είναι αρκετή για να καταρτιστεί η γνωμοδότηση. 

Αν υπάρχουν περισσότεροι πραγματογνώμονες, ενεργούν όλες τις πράξεις που χρειά-
ζονται για την πραγματογνωμοσύνη και καταρτίζουν τη γραπτή τους γνωμοδότηση από 
κοινού. Για το σκοπό αυτόν συνέρχονται, όταν τους καλεί οποιοσδήποτε από αυτούς.
Η έγγραφη γνωμοδότηση πρέπει να αναφέρει τις ενέργειες των πραγματογνωμόνων και τη 
γνώμη καθενός αιτιολογημένη, και να υπογράφεται από αυτούς. Αν κάποιος ή κάποιοι από 
τους πραγματογνώμονες δεν παρουσιάζονται όταν γίνεται η πραγματογνωμοσύνη ή αρ-
νούνται να υπογράψουν την έγγραφη γνωμοδότηση, αυτό σημειώνεται στη γνωμοδότηση. 

Η έγγραφη γνωμοδότηση κατατίθεται από τους πραγματογνώμονες ή από εκείνον που 
εξουσιοδότησαν γι› αυτό στη γραμματεία του δικαστηρίου που τους διόρισε και συντάσσε-
ται σχετική έκθεση. Αν η γνωμοδότηση κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου που 
ενεργεί ύστερα από αίτηση ή παραγγελία ή του δικαστηρίου όπου υπηρετεί ο εντεταλμέ-
νος δικαστής, η έκθεση στέλνεται αμέσως στη γραμματεία του δικαστηρίου που δικάζει 
την υπόθεση. 

πριν από κάθε ενέργεια οι πραγματογνώμονες ορκίζονται σύμφωνα με τις διακρίσεις 
του άρθρου 408 ότι θα εκτελέσουν ευσυνειδήτως τα καθήκοντά τους. Η όρκιση των πραγ-
ματογνωμόνων γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση ή του δικαστηρί-
ου ή του δικαστή που ορίζεται από το πρώτο, και συντάσσεται έκθεση γι› αυτήν.

Αν ο διορισμένος πραγματογνώμονας οφείλει να εκτελέσει τα καθήκοντα που του ανα-
τέθηκαν και αρνηθεί αδικαιολόγητα ή παραλείψει οποτεδήποτε να τα εκτελέσει, εκτός 
από την υποχρέωσή του για αποζημίωση, καταδικάζεται χωρίς κλήτευση ύστερα από αί-
τηση κάποιου διαδίκου, από το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση ή το δικαστήριο ή 
το δικαστή που τον διόρισε, στα δικαστικά έξοδα με τα οποία ο διάδικος που έκανε την 
αίτηση επιβαρύνεται εξαιτίας της αποχής ή της άρνησης του πραγματογνώμονα. Το δικα-
στήριο μπορεί να επιβάλει αυτεπαγγέλτως και χρηματική ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 205. Το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα τη γνωμοδότηση των πραγματογνωμό-
νων. Το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση, αν κρίνει πως υπάρχει λόγος, μπορεί ύστερα 
από αίτηση των διαδίκων ή και αυτεπαγγέλτως να διατάξει νέα πραγματογνωμοσύνη ή 
την επανάληψη ή τη συμπλήρωση της πραγματογνωμοσύνης από τους ίδιους ή άλλους 
πραγματογνώμονες. 

Το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα τις γνωμοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώ-
σεις επιστήμης ή τέχνης σε ζητήματα που αφορούν εκκρεμή δίκη, οι οποίες συντάχθηκαν 
ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου και προσάγονται από αυτόν.
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Αν το δικαστήριο διορίζει πραγματογνώμονες, κάθε διάδικος μπορεί να διορίσει από 
ένα τεχνικό σύμβουλο που έχει την ικανότητα να διοριστεί πραγματογνώμονας. Ο τεχνικός 
σύμβουλος που διορίζεται από τους διαδίκους δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί το 
διορισμό και η αμοιβή του πληρώνεται από το διάδικο που τον διόρισε. 

 Ο διορισμός των τεχνικών συμβούλων, γίνεται εγγράφως ή προφορικώς με δήλωση, 
είτε ενώπιον του δικαστηρίου ή του εντεταλμένου δικαστή, η οποία καταχωρίζεται στα 
πρακτικά ή στην έκθεση, είτε ενώπιον της γραμματείας του δικαστηρίου και συντάσσεται 
έκθεση.

Οι τεχνικοί σύμβουλοι των διαδίκων τους βοηθούν με τις τεχνικές γνώσεις τους, μπο-
ρούν να παρίστανται σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις όπου παρίστανται οι πραγματογνώ-
μονες, και έχουν τις εξουσίες των άρθρων 380 παρ. 1 και 382 παρ. 2.

Οι τεχνικοί σύμβουλοι των διαδίκων μπορούν, αφού οι πραγματογνώμονες υποβάλουν 
τη γνωμοδότησή τους και πριν συζητηθεί η υπόθεση, να αναπτύξουν τις γνώμες τους για 
τη γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων προφορικά ενώπιον του δικαστηρίου ή να τις 
υποβάλουν εγγράφως, καθώς και να υποβάλουν ερωτήσεις και στους πραγματογνώμονες. 

Ποινικό Δίκαιο
Κυριότερα αποδεικτικά μέσα στην ποινική διαδικασία είναι: 

α) οι ενδείξεις, 
β) η αυτοψία, 
γ) η πραγματογνωμοσύνη, 
δ) η ομολογία του κατηγορουμένου, 
ε) οι μάρτυρες και στ) τα έγγραφα

Πραγματογνώμονες και Τεχνικοί σύμβουλοι

α. Πραγματογνώμονες

Πότε διατάσσεται Πραγματογνωμοσύνη
Αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισμένης επιστήμης ή τέχνης για να γίνει ακριβής διά-
γνωση και κρίση κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή το δικαστήριο μπορούν 
αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν πραγματο-
γνωμοσύνη. 

αριθμός των Πραγματογνωμόνων
1. Αν η πραγματογνωμοσύνη δεν μπορεί να γίνει σε εργαστήριο που ιδρύθηκε ειδικά 

από το νόμο, καθώς και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, διορίζονται δύο ή πε-
ρισσότεροι πραγματογνώμονες. Σε επείγουσες ή μικρότερης σημασίας περιπτώσεις 
μπορεί να διοριστεί μόνο ένας. Ο διορισμός τους σε εξαιρετικά επείγουσες περιστά-
σεις μπορεί να γίνει προφορικά, επακολουθεί όμως η σύνταξη του εγγράφου. 

2. Σε οποιοδήποτε στάδιο της προδικασίας, σε κάθε όμως, περίπτωση πριν παραδοθεί 
η έκθεση της πραγματογνωμοσύνης, ο εισαγγελέας εφετών, κρίνοντας αυτεπαγ-
γέλτως ότι οι πραγματογνώμονες που διορίστηκαν είναι περισσότεροι από όσους 
χρειάζονται, έχει το δικαίωμα με διάταξή του που κοινοποιείται στον ανακριτή να 
περιορίσει έως τρεις τον αριθμό των περισσότερων πραγματογνωμόνων που διο-
ρίστηκαν από τον ανακριτή σε συγκεκριμένη υπόθεση, σ› αυτήν την περίπτωση ο 
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ανακριτής κρίνει ποιοι από τους πραγματογνώμονες που είχαν αρχικά διοριστεί θα 
διατηρηθούν. Τα ίδια ισχύουν και για τους πραγματογνώμονες που διορίστηκαν 
από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο.

Πίνακας Πραγματογνωμόνων
Το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα πλημμελειοδι-
κών, καταρτίζει μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου πίνακα πραγ-
ματογνωμόνων κατά ειδικότητες από πρόσωπα που διαμένουν στην έδρα του και είναι 
κατάλληλα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, προτιμώντας δημόσιους υπαλλήλους. 
Ο πίνακας υποβάλλεται στον εισαγγελέα εφετών, που έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον 
Οκτώβριο από το συμβούλιο των εφετών τη μεταρρύθμισή του. Το συμβούλιο των εφετών 
αποφαίνεται σχετικά το Νοέμβριο. Ο πίνακας, αφού οριστικοποιηθεί, τοιχοκολλάται στο 
ακροατήριο του πλημμελειοδικείου και ανακοινώνεται το Δεκέμβριο κάθε χρόνου από τον 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών στους ανακριτικούς υπαλλήλους της περιφέρειας. Κάθε χρό-
νο ισχύει, ωσότου συνταχθεί νέος πίνακας, ο πίνακας που συντάχθηκε το προηγούμενο 
έτος. 

Εκλογή και Διορισμός Πραγματογνωμόνων
1. Διορισμός των πραγματογνωμόνων πρέπει να γίνεται με κάθε επιμέλεια από τον 

ανακριτικό υπάλληλο ή από το δικαστήριο, με επιλογή ανάμεσα στα πρόσωπα που 
αναγράφονται στον πίνακα ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 185, 
μόνο αν δεν υπάρχει τέτοιος πίνακας ή δεν περιέχει τις ειδικότητες που απαιτούνται 
για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που έχει διαταχθεί, ή αν οι αναγραφό-
μενοι στον πίνακα δεν βρίσκονται στην περιφέρεια του οργάνου που τους διορίζει, 
είναι δυνατό να διοριστούν και πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα. Ο 
διορισμός πραγματογνωμόνων με αυτό το τρόπο γίνεται και όταν υπάρχουν πραγ-
ματογνώμονες ειδικά διορισμένοι με νόμο, αν εκείνος που ενεργεί την ανάκριση με 
σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι 
αυτό επιβάλλεται σε εξαιρετική περίπτωση. Το ίδιο δικαίωμα έχει και το δικαστήριο. 
Διορίζεται και ειδικός πραγματογνώμονας που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα, αν 
το υποδείξουν οι πραγματογνώμονες που έχουν διοριστεί.

2. Κατά την επιλογή των πραγματογνωμόνων το όργανο που διορίζει οφείλει να λαμ-
βάνει υπόψη του και την προηγούμενη απασχόληση των πραγματογνωμόνων του 
πίνακα και να αποφεύγει χωρίς σοβαρό λόγο να αναθέτει πραγματογνωμοσύνη 
στον ίδιο πραγματογνώμονα, αν υπάρχουν στον πίνακα άλλοι της ίδιας ειδικότητας 
που δεν διορίστηκαν στον ίδιο χρόνο. Γι› αυτό το σκοπό τηρείται σε κάθε δικαστήριο 
ενιαίο βιβλίο για τους πραγματογνώμονες που διορίζονται σύμφωνα με την ειδικό-
τητά τους. 

Προκαταρκτική Πραγματογνωμοσύνη
Σε εξαιρετικά επείγουσες, και ιδίως όταν δεν είναι δυνατό να διοριστεί τακτικός πραγμα-
τογνώμονας, εκείνος που ενεργεί την ανάκριση μπορεί να μην τηρήσει τις διατάξεις του 
άρθρου 186 και να αναθέσει σε ειδικό να ενεργήσει προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη. 
Ο πραγματογνώμονας αυτός προβαίνει στις πρώτες βεβαιώσεις, εξασφαλίζει κατά το δυ-
νατό τη διατήρηση των αντικειμένων που πρόκειται να εξεταστούν και συντάσσει σχετική 
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έκθεση. Εκείνος που ενεργεί κατόπιν την ανάκριση οφείλει να διορίσει αμέσως οριστικούς 
πραγματογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 186. 

Ποιοι δεν Διορίζονται
Δεν μπορούν να διοριστούν πραγματογνώμονες: α) όσοι δεν συμπλήρωσαν το 21ο έτος 
της ηλικίας τους, β) όσοι διατελούν σε κατάσταση απαγόρευσης, γ) όσοι καταδικάστηκαν 
για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται τη στέρηση των πολιτικών τους δικαιω-
μάτων ή την έκπτωσή τους από τη δημόσια υπηρεσία, καθώς και εκείνοι από τους οποίους 
έχει αφαιρεθεί η άδεια να ασκούν το επάγγελμά τους, όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 
δ) όσοι έχουν συμπράξει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση της παρούσας κατά-
στασης του αντικειμένου της πραγματογνωμοσύνης και ε) όσοι αναφέρονται στα άρθρα 
210, 211 και 222. Αν δεν τηρηθεί η διάταξη αυτή, η πραγματογνωμοσύνη είναι άκυρη. 

Υποχρέωση των Πραγματογνωμόνων να αποδεχτούν το διορισμό τους
Ο διοριζόμενος πραγματογνώμονας είναι υποχρεωμένος να δεχθεί την εντολή που του 

ανατέθηκε, αν είναι δημόσιος υπάλληλος ή ασκεί νόμιμα επιστήμη, τέχνη ή επάγγελμα που 
η γνώση τους κρίνεται αναγκαία για την ενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, αν δεν δεχθεί 
την εντολή, τιμωρείται για απείθεια κατά τις διατάξεις του ποινικού κώδικα. Όταν τελειώσει 
την πραγματογνωμοσύνη, έχει το δικαίωμα να πάρει τη νόμιμη αμοιβή και τα έξοδα που 
κατέβαλε. 

Περιπτώσεις απαλλαγής και αντικατάστασης
1. Αν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 188 ή κάποιος λόγος για 

εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 191, ο πραγματογνώμονας που διορίστηκε έχει 
την υποχρέωση να ζητήσει την απαλλαγή του από εκείνον που τον διόρισε, μπορεί 
επίσης να ζητήσει την απαλλαγή του, αν υπάρχει κάποιο άλλο σοβαρό κώλυμα, το 
οποίο θα εκτιμηθεί από το όργανο που τον διόρισε. 

2. Εκείνος που προέβη στο διορισμό έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφαση ή 
διάταξή του να αντικαταστήσει τον πραγματογνώμονα που αμελεί, όπως και εκεί-
νον στον οποίο παρουσιάζεται μετά την αποδοχή σοβαρό κώλυμα να ενεργήσει την 
πραγματογνωμοσύνη. 

Εξαίρεση Πραγματογνωμόνων
Οι πραγματογνώμονες μπορούν να εξαιρεθούν για τους λόγους που αναγράφονται στο 
άρθρο 15, που εφαρμόζονται ανάλογα. Δεν αποτελεί όμως λόγο για εξαίρεση του πραγ-
ματογνώμονα το ότι στην ίδια υπόθεση γνωμοδότησε ο ίδιος ως πραγματογνώμονας σε 
άλλο θέμα. 

αίτηση Εξαίρεσης
Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας και οι διάδικοι και μπο-
ρούν να το ασκήσουν ωσότου οι πραγματογνώμονες αρχίσουν το έργο τους. Γι› αυτό το 
λόγο εκείνος που διόρισε τους πραγματογνώμονες πρέπει ν› ανακοινώσει ταυτόχρονα τα 
ονοματεπώνυμά τους στον εισαγγελέα και στους διαδίκους, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο 
ή αν συντρέχει η περίπτωση του άρθρο 187. Η μη ανακοίνωση των ονοματεπωνύμων των 
πραγματογνωμόνων παρέχει το δικαίωμα να ζητηθεί η εξαίρεσή τους και μετά την παρά-
δοση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης έως το τέλος της ανάκρισης αν ο διορισμός έγινε 
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στην προδικασία, ή έως την ορκωμοσία των πραγματογνωμόνων αν ο διορισμός έγινε στο 
ακροατήριο. 

απόφαση Εξαίρεσης
1. Ως προς την αίτηση για εξαίρεση αποφαίνεται αμετάκλητα με διάταξή του εκείνος 

που διόρισε τον πραγματογνώμονα. Σε περίπτωση που ο πραγματογνώμονας διορί-
στηκε από το δικαστήριο, αυτό εκδίδει ιδιαίτερη απόφαση. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, 
διορίζεται άλλος πραγματογνώμονας. 

2. Την εξαίρεση πραγματογνωμόνων που διορίστηκαν κατά την προανάκριση από τον 
ανακριτικό υπάλληλο την αποφασίζει ο εισαγγελέας. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού 
δεν κωλύεται πάντως η ενέργεια της πραγματογνωμοσύνης. 

3. Οι πράξεις πραγματογνωμοσύνης στις οποίες πήρε μέρος εκείνος που εξαιρέθηκε 
είναι αυτοδικαίως άκυρες. 

Όρκος των Πραγματογνωμόνων
Σ› αυτούς που έχουν ορκιστεί ως πραγματογνώμονες υπενθυμίζεται ο όρκος που έχουν 
δώσει. Οι υπόλοιποι ορκίζονται στο ιερό ευαγγέλιο ως εξής: «Ορκίζομαι να διενεργήσω με 
πλήρη αμεροληψία και επιμέλεια και με κάθε μυστικότητα την πραγματογνωμοσύνη που 
μου ανατέθηκε, έχοντας μοναδικό σκοπό την εξακρίβωση της αλήθειας. Ο Θεός βοηθός 
μου και το Ιερό Ευαγγέλιο». Αν οι πραγματογνώμονες αυτοί δεν ορκιστούν όπως ορίζεται 
παραπάνω, η πραγματογνωμοσύνη, είναι άκυρη. Ως προς τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στο άρθρο 220 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις αυτού του άρθρου.

Πώς Θέτονται τα Ζητήματα στους Πραγματογνώμονες
1. Εκείνος που διατάσσει την πραγματογνωμοσύνη καθορίζει και τα ζητήματα για το 

οποία κυρίως θα διεξαχθεί, έχοντας υπόψη και τις τυχόν προτάσεις των διαδίκων. 
Έχει επίσης το δικαίωμα να θέσει προθεσμία για τη διεξαγωγή της, που μπορεί να 
παραταθεί σε περίπτωση ανάγκης. 

2. Στους πραγματογνώμονες μπορεί να ανατεθεί σε κάθε στάδιο της ανάκρισης η 
λύση νέων ζητημάτων. Οι πραγματογνώμονες δεν περιορίζονται μόνο στην έρευνα 
των ζητημάτων που τους τέθηκαν, αν ως ειδικοί θεωρούν άξια λόγου και άλλα ζη-
τήματα. 

3. Αν για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης είναι απαραίτητη η καταστροφή ή 
η αλλοίωση του πράγματος που αποτελεί αντικείμενό της, οι πραγματογνώμονες 
οφείλουν, αν είναι δυνατό, να μην εξετάσουν και να διαφυλάξουν ένα κομμάτι του 
πράγματος. πριν από την ολική ή μερική καταστροφή ή αλλοίωση του πράγματος 
οι πραγματογνώμονες οφείλουν να ειδοποιήσουν με τον ανακριτή τον κατηγορού-
μενο και τους άλλους διαδίκους, για να ασκήσουν τα δικαιώματα του που αναφέρο-
νται στα άρθρα 191 - 193. Ειδοποίηση δεν γίνεται, όταν υπάρχει από την αναβολή 
κίνδυνος που καθορίζεται ειδικά από τους πραγματογνώμονες στην έκθεσή τους.

Παράσταση του Οργάνου που διόρισε τους Πραγματογνώμονες. Πληροφόρησή τους.
1. Εκείνος που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη, αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να πα-

ρευρίσκεται στη διεξαγωγή της, σχετική αναφορά γίνεται στην έκθεση. Αν την πραγ-
ματογνωμοσύνη τη διέταξε δικαστήριο, η παράσταση στη διεξαγωγή της μπορεί να 
ανατεθεί σε ένα από τα μέλη του ή και σε άλλον δικαστή ή ανακριτικό υπάλληλο. 
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2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ή διάταξη του 
οργάνου που διορίζει, μπορεί να επιτραπεί στους πραγματογνώμονες, αν βεβαιώ-
σουν ότι το έχουν απόλυτη ανάγκη, να αναγνώσουν έγγραφα της διαδικασίας ή να 
ζητήσουν διαμέσου του ανακριτικού υπαλλήλου που τους διόρισε ή του δικαστή 
που διευθύνει τη συνεδρίαση πληροφορίες από τους μάρτυρες ή τους κατηγορού-
μενους. 

Ουσιαστικές διαφωνίες. Διόρθωση και επανάληψη
1. Αν κατά τη διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης προκύψουν ουσιαστικές διαφωνίες 

μεταξύ τους, οι πραγματογνώμονες το αναφέρουν χωρίς χρονοτριβή σ› εκείνον που 
τους διόρισε, ο οποίος διορίζει και άλλον ή και άλλους πραγματογνώμονες που συ-
μπράττουν με όσους ορίστηκαν αρχικά. 

2. Αν οι γνώμες των πραγματογνωμόνων διαφέρουν και πάλι μεταξύ τους σε σημαντι-
κό βαθμό ή αν η γνωμοδότηση που παρέδωσαν είναι ασαφής, αόριστη ή αντιφα-
τική ή αντίθετη σε άλλα περιστατικά που βεβαιώθηκαν στο βαθμό που χρειάζεται, 
και αν οι αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν δεν φαίνεται πιθανό πως θα εκλείψουν 
ύστερα από νέα έρευνα που θα διενεργούσαν οι πραγματογνώμονες αν τους επι-
στρεφόταν για διόρθωση η παραπάνω γνωμοδότηση, διατάσσεται νέα πραγματο-
γνωμοσύνη, αυτή γίνεται από άλλους πραγματογνώμονες, στους οποίους μπορεί 
να προστεθούν και ένας ή περισσότεροι από εκείνους που διορίστηκαν την πρώτη 
φορά.

Κατάρτιση και Παράδοση της γνωμοδότησης
Η γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων πρέπει να είναι γραπτή και αιτιολογημένη και να 
περιλαμβάνει επίσης αιτιολογημένη τη γνώμη της μειοψηφίας, αν υπάρχει. Η γνωμοδότη-
ση παραδίδεται στον ανακριτικό υπάλληλο ή στο δικαστήριο που διόρισε τους πραγματο-
γνώμονες, για την παράδοση συντάσσεται έκθεση ή γίνεται αναφορά στα πρακτικά της 
συνεδρίασης. Κατά την κύρια διαδικασία η γνωμοδότηση μπορεί να γίνει και προφορικά, 
οπότε τα ουσιαστικά της σημεία καταχωρίζονται στα πρακτικά.

Β. Τεχνικοί σύμβουλοι
Διορισμός Τεχνικού συμβούλου

1. Όταν γίνεται ανάκριση για κακούργημα, εκείνος που ενεργεί την ανάκριση και διο-
ρίζει πραγματογνώμονες γνωστοποιεί συγχρόνως το διορισμό στον κατηγορούμενο, 
στον πολιτικώς ενάγοντα και στον αστικώς υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 192. 
Αυτοί, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από εκείνον που ενεργεί την ανάκριση, μπο-
ρούν να διορίσουν με δικές τους δαπάνες τεχνικό σύμβουλο, που επιλέγεται μεταξύ 
όσων έχουν την ικανότητα να διοριστούν σύμφωνα με το νόμο πραγματογνώμονες 
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εκείνοι που έκαναν το διορισμό οφείλουν να ειδοποι-
ήσουν εγγράφως αυτόν που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη για το διορισμό του 
τεχνικού συμβούλου. Η διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης δεν εμποδίζεται από 
τη μη εμπρόθεσμη άσκηση του παραπάνω δικαιώματος. 

2. Η γνωστοποίηση που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν είναι υποχρεωτική στην περί-
πτωση που επιβάλλεται η άμεση ενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, καθώς και 
στην περίπτωση της προκαταρκτικής πραγματογνωμοσύνης που προβλέπει το άρ-
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θρο 187. Αυτό δεν εμποδίζει πάντως το διορισμό τεχνικών συμβούλων από τους 
διαδίκους. 

3. Όσα προβλέπονται στην παρ. 1 εφαρμόζονται και όταν η πραγματογνωμοσύνη 
πρόκειται να διεξαχθεί στο ακροατήριο, εκτός αν το δικαστήριο με αιτιολογημένη 
απόφασή του κρίνει ότι εξαιτίας αυτού μπορεί να σημειωθεί αξιόλογη καθυστέρηση 
στην εκδίκαση της υπόθεσης.

αριθμός Τεχνικών συμβούλων
Κατηγορούμενοι περισσότεροι από έναν δεν μπορούν να διορίζουν συνολικά περισσότε-
ρους από δύο τεχνικούς συμβούλους. Αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται, κάθε ομάδα 
κατηγορούμενων που έχει κοινό συμφέρον δεν μπορεί να διορίσει περισσότερους από δύο 
τεχνικούς συμβούλους. Το ίδιο ισχύει και όταν οι πολιτικώς ενάγοντες ή οι αστικώς υπεύ-
θυνοι είναι περισσότεροι από ένας. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση με διάταξή του ή το 
δικαστήριο με απόφασή του μπορούν να ρυθμίσουν αμετακλήτως για κάθε περίπτωση τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου.

Ποιοι δεν Διορίζονται
Οι διατάξεις του άρθρου 188 ως προς τους πραγματογνώμονες που δεν διορίζονται εφαρ-
μόζονται ανάλογα και για τους τεχνικούς συμβούλους.

Δικαιώματα του Τεχνικού συμβούλου
1. Εκείνος που διορίστηκε τεχνικός σύμβουλος έχει το δικαίωμα να παρίσταται κατά 

τις εργασίες των πραγματογνωμόνων και να λαμβάνει υπόψη του όσα έγγραφα 
μπορούν να έχουν υπόψη τους οι πραγματογνώμονες ή να ζητεί πληροφορίες στις 
περιπτώσεις που δικαιούνται και εκείνοι Επίσης μπορεί να ζητήσει και να λάβει με 
δαπάνες εκείνου που τον διόρισε αντίγραφα της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης 
και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. 

2. Έχει το δικαίωμα επίσης με γραπτή αίτησή του να ζητήσει από εκείνον που ενεργεί 
την ανάκριση ή από το δικαστήριο να του επιτρέψει να εξετάσει το πρόσωπο ή το 
πράγμα που ήταν αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, μεριμνώντας όμως ώστε 
να μην προκληθεί καθυστέρηση στην ανάκριση από την εξέταση αυτή. Εκείνος που 
διεξάγει την ανάκριση ή το δικαστήριο αποφασίζει αμετάκλητα για την αίτηση και, 
αν τη δεχθεί, ορίζει το χρόνο και τον τόπο της εξέτασης και έναν ή περισσότερους 
από του πραγματογνώμονες ή έναν ανακριτικό υπάλληλο ή ένα δικαστή για να πα-
ρευρεθούν κατά την εξέταση αυτή.

Παρατηρήσεις του Τεχνικού συμβούλου
Ο τεχνικός σύμβουλος παραδίδει τις γραπτές του παρατηρήσεις για την πραγματογνωμο-
σύνη που έγινε, είτε ο ίδιος είτε διαμέσου του συνηγόρου του διαδίκου που το διόρισε, στον 
αρμόδιο εισαγγελέα ή σ› εκείνον που διενεργεί την ανάκριση, και συντάσσεται χωριστή 
έκθεση. Η παράδοση πρέπει να γίνει το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη δικάσιμο που 
ορίζεται στη κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, διαφορετικά, είναι απαρά-
δεκτη. Ο τεχνικός σύμβουλος που διορίστηκε στο ακροατήριο οφείλει να αναπτύξει τις 
παρατηρήσεις του αμέσως μετά την έκθεση των πραγματογνωμόνων. Τηρούνται σχετικά 
οι διατυπώσεις του άρθρ. 198. 
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Λιπομαρτυρία στο ακροατήριο
1. Αν κάποιος από τους μάρτυρες ή τους πραγματογνώμονες που κλητεύθηκε νόμιμα 

στο ακροατήριο δεν εμφανιστεί, καταδικάζεται από το δικαστήριο με πρόταση του 
εισαγγελέα ή του δημόσιου κατηγόρου ή και αυτεπαγγέλτως σε πρόστιμα δεκαπέ-
ντε (15) έως πενήντα εννέα (59) ευρώ αν κλητεύθηκε σε μονομελές δικαστήριο και 
είκοσι εννέα (29) έως εκατόν είκοσι (120) ευρώ, εάν κλητεύθηκε σε πολυμελές δι-
καστήριο που δικάζει πλημμελήματα και πενήντα εννέα (59) εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ, εάν κλητεύθηκε σε άλλο δικαστήριο, ως και στην πληρωμή των τελών της 
αποφάσεως ανεξάρτητα από την αναβολή ή όχι της δίκης. Αν η απουσία του μάρ-
τυρα ή πραγματογνώμονα, που καταδικάστηκε κατά τον τρόπο αυτόν αποτελέσει 
λόγο αναβολής της δίκης, καταδικάζεται επί πλέον στις δαπάνες που προκλήθηκαν 
από την αναβολή και οι οποίες εκκαθαρίζονται και ορίζονται σ› αυτήν την απόφα-
ση. Αν καταδικάστηκαν περισσότεροι, ο καθένας ενέχεται να πληρώσει εξολοκλή-
ρου όλες τις δαπάνες. 

2. Το δικαστήριο, αν πειστεί ότι ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας επίτηδες απου-
σίασε για να αναβληθεί ή να ματαιωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης, τον καταδικάζει 
επιπλέον και στην ποινή για απείθεια που ορίζεται στον ποινικό Κώδικα. Η διάταξη 
αυτής της παραγράφου δεν έχει εφαρμογή, αν πρόκειται για πταισματοδικεία. 

3. Θεωρούνται λιπομάρτυρες και τιμωρούνται με τις ίδιες ποινές και οι μάρτυρες που, 
μολονότι εμφανίστηκαν, αρνούνται χωρίς νόμιμο λόγο να ορκιστούν ή να καταθέ-
σουν, με την επιφύλαξη να τους επιβληθούν και βαρύτερες ποινές προβλεπόμενες 
από τον ποινικό κώδικα. 

4. Διατάσσεται συγχρόνως και η βίαιη προσαγωγή κατά τη νέα δικάσιμο του μάρτυ-
ρα ή του πραγματογνώμονα που δεν εμφανίστηκε, η βίαιη προσαγωγή μπορεί να 
διαταχθεί και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν είναι δυνατό (άρθρο 353 και 
375). 

5. Αν ωσότου αρχίσει η διαδικασία στο ακροατήριο, ανακλήθηκε νόμιμα η έγκληση και 
συνεπώς έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη, οι λιπομάρτυρες δεν τιμωρούνται από 
το δικαστήριο. 

Πραγματογνώμονες
Αφού εξεταστούν οι μάρτυρες, διαβάζονται οι εκθέσεις των πραγματογνωμόνων και των 
τεχνικών συμβούλων. Αν κληθούν στο ακροατήριο από τον εισαγγελέα εκείνοι που έκαναν 
την πραγματογνωμοσύνη για να την αναπτύξουν προφορικά, η ανάπτυξη αυτή γίνεται 
ύστερα από την ανάγνωση της γνωμοδότησης και οι πραγματογνώμονες περιορίζονται, 
όπως και οι κατά την προδικασία τεχνικοί σύμβουλοι, που κλητεύονται ταυτόχρονα από 
τον εισαγγελέα, στο να απαντούν στις ερωτήσεις που τους απευθύνονται. Αν κλήθηκαν 
αυτοί για πρώτη φορά στο ακροατήριο και εμφανίστηκαν, μπορούν να κληθούν από το 
διάδικο σύμφωνα με τα άρθρα 204 - 207 τεχνικοί σύμβουλοι, όχι περισσότεροι από τους 
πραγματογνώμονες, οι οποίοι περιορίζονται επίσης στην έκθεση των συμπερασμάτων τους 
και στους ουσιώδεις λόγους που τα στηρίζουν, καθώς και στην απάντηση των ερωτήσεων 
που τους υποβάλλονται.
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 Ερωτήσεις ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης
1. Τι είναι το MLS (Multiple Listing Service);
2. ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των Αυτοματοποιημένων 

Μοντέλων Εκτίμησης (AVMs – Automated Valuation Models);
3. Τι είναι και πως υπολογίζεται ο «ρυθμός Απορρόφησης» (Absorption Rate);
4. πως λειτουργεί (πως επηρεάζει) η «Αναβάθμιση»(Progression) και η «Υποβάθ-

μιση»(Regression) την Αξία ενός Ακινήτου;
5. Σε ποιες περιπτώσεις ο Μεσίτης Ακινήτων δεν πρέπει να αποδέχεται την Εντολή 

για Εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας ενός Ακινήτου;
6. ποιες είναι οι τρείς συνιστώσες της Επαγγελματικής Επάρκειας ενός Μεσίτη 

Ακινήτων;
7. Τι πρέπει να αποφεύγεται κατά τη φωτογράφηση ενός ακινήτου;
8. Αναφέρεται ενδεικτικά ορισμένα λειτουργικά προβλήματα που θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν την τιμή ενός ακινήτου.

 ανακεφαλαίωση
Στο Κεφάλαιο 4 συζητήθηκαν οι πιο συνήθεις περιπτώσεις όπου οι μεσίτες καλού-
νται να εκτελέσουν Εκτιμήσεις Ακίνητων περιουσιακών Στοιχείων. προσδιορίστηκε 
η έννοια της Επαγγελματικής Επάρκειας με αναφορά στις τρεις συνιστώσες αυτής 
που είναι: α. η περιοχική επάρκεια, β. επάρκεια στο είδος του ακινήτου, και γ. 
πρόσβαση σε πληροφορίες. Αναπτύχθηκε μια βασική εκτιμητική ορολογία η οποία 
ακολουθείται σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας με-
ταξύ των Μεσιτών/ Εκτιμητών Ακινήτων. Έγινε αναφορά σε εργαλεία εκτίμησης 
τα οποία χρησιμοποιούν οι μεσίτες στη διαδικασία μιας εκτίμησης. Επίσης ανα-
πτύχθηκε ο τρόπος επιλογής κατάλληλων Συγκριτικών Στοιχείων (Ακινήτων) και 
η περαιτέρω μεθοδολογία για τις προσαρμογές/ αναγωγές τις οποίες πρέπει να 
ακολουθεί ο εκτιμητής ώστε να καταλήξει στην αγοραία αξία του υπό μελέτη ακι-
νήτου. Τέλος, στο Κεφάλαιο αναφέρονται τα «Σχόλια» και οι «παρατηρήσεις» του 
Εκτιμητή, στοιχεία πολύ σημαντικά για την ολοκλήρωση μιας Έκθεσης Εκτίμησης. 
Συνοπτικά το Κεφάλαιο 4 δίνει την πραγματική εικόνα της συνεισφοράς του μεσί-
τη στην Εκτίμηση ενός ακινήτου με βάση το γεγονός ότι ο επαγγελματίας μεσίτης 
είναι ο «καλύτερος» γνώστης της εμπορικής κατάστασης της αγοράς ακινήτων σε 
μια δεδομένη χρονική στιγμή.           
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Ι. ν. 4072/2012 (Άρθρα 197-204)

Άρθρο 197 - Έννοια όρων
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του τέταρτου μέρους του παρόντος (άρθρα 197 

έως 204), οι πιο κάτω αναφερόμενοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
 α)  Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες μεσι-

τείας επί ακινήτων.
 β)  Υπηρεσία Μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η μεσολάβηση για τη σύναψη 

συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, 
μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων. 

 *γ)  Δόκιμος Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο στο πλαίσιο της μα-
θητείας του, υποβοηθά τον μεσίτη ακινήτων στην εκτέλεση από αυτόν των μεσιτι-
κών εργασιών, εκτός από τη συνομολόγηση συμβάσεων μεσιτείας για λογαριασμό 
του μεσίτη.

* καταργήθηκε με τον Ν.4093/12
2. Για την παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων από νομικό πρόσωπο απαιτείται σω-

ρευτικά:
 α)  Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας να προβλέπεται στον καταστατικό σκοπό του νομι-

κού προσώπου και
 β)  οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων, όπως καθορίζο-

νται στo άρθρο 198, να συντρέχουν σε ένα τουλάχιστον από τα φυσικά πρόσωπα 
που εκπροσωπούν νομίμως το νομικό πρόσωπο. Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει 

  πΑρΑρΤΗΜΑTA
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να συντρέχουν και στον υπεύθυνο του κλάδου μεσιτείας κάθε υποκαταστήματος 
του νομικού προσώπου.

3. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις των άρθρων 703 − 707 του Αστικού Κώδικα περί μεσιτείας.

Άρθρο 198 - Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος
1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων απαιτείται να συντρέχουν 

στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο, στα πρό-
σωπα που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 197, οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

 α)  Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
κράτους − μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.χ). Ο πολίτης τρίτης 
χώρας απαιτείται να διαθέτει άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια 
διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με το ν. 3386/2005 
(Α΄ 212).

 β)  Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα κλο-
πής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρη-
σης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, 
τοκογλυφίας, 

έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.
 γ)  Να μην έχει υποβληθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπα-

ράσταση (ΑΚ1666−1688).
δ) Να διαθέτει απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλoδαπής.
2. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 αποδεικνύεται με τα κάτωθι 

έγγραφα:
 α)  Ταυτότητα ή διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους 

− μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους − μέλους του Ε.Ο.χ., ή, εφόσον 
πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή 
άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

 β)  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περίπτωσης β΄ 
της παραγράφου

γ)  πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
 *δ)  Βεβαίωση εγγραφής του δόκιμου μεσίτη στο σχετικό μητρώο του άρθρου 199 και 

υπεύθυνη δήλωση του μεσίτη τον οποίο υποβοηθά, από τις οποίες να προκύπτει ο 
χρόνος προϋπηρεσίας του ως δόκιμου μεσίτη.

*καταργήθηκε με τον Ν.4093/12 
ε) Απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.
3. προκειμένου για μεσίτη ακινήτων αναγνωρισμένο από κράτος − μέλος της Ε.Ε. ή 

κράτος − μέλος του Ε.Ο.χ. και εγκατεστημένο σε αυτό, ο οποίος επιθυμεί να εγκα-
τασταθεί στην Ελλάδα, μέσω ίδρυσης υποκαταστήματος, γραφείου ή άλλης εγκα-
τάστασης, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του σε μητρώο ή άλλη αρμόδια αρχή 
ή επαγγελματική οργάνωση, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής 
του. Ο μεσίτης αυτός φέρει τον τίτλο που του αποδίδεται στη χώρα της κύριας 
εγκατάστασής του.
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4. Τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στο 
αρμόδιο επιμελητήριο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο πληρότητάς τους, προβαίνει 
στην εγγραφή στο μητρώο του επιμελητηρίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7.

5. Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σε μόνιμη βάση και ελέγ-
χονται από το αρμόδιο επιμελητήριο. προς τούτο, οι μεσίτες ακινήτων υποχρεού-
νται να ενημερώνουν το αρμόδιο επιμελητήριο, μέσα σε ένα μήνα από την παύση 
συνδρομής των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εγγραφή τους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1. Αν εκλείψει έστω και μία από τις προϋποθέσεις αυτές, ο μεσίτης 
διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. και το μητρώο του επιμελητηρίου.

6. Απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη και η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. 
σε όσους μεσίτες ακινήτων έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής στέρη-
σης του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος ή της προσωρινής στέρησης, για 
όσο ισχύει αυτή, ή η παρεπόμενη ποινή της απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλμα-
τος του μεσίτη, για όσο χρόνο ισχύει αυτή.

7. Μεσίτες αναγνωρισμένοι από κράτος − μέλος της Ε.Ε ή κράτος − μέλος του Ε.Ο.χ. 
και εγκατεστημένοι σε αυτό, οι οποίοι εκτελούν στο πλαίσιο της διασυνοριακής πα-
ροχής υπηρεσιών περιστασιακά μεσιτικές πράξεις στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 197, δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις του κράτους προέλευσης για την άσκηση μεσιτικών πράξεων.

*Άρθρο 199 - Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων
1. Καθιερώνεται Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων στα κατά τόπους επιμελητήρια, 

στο οποίο έχουν υποχρέωση να εγγράφονται οι Δόκιμοι Μεσίτες Ακινήτων. 
Ως χρόνος έναρξης της περιόδου δοκιμής θεωρείται η ημερομηνία εγγραφής στο μη-

τρώο.
2. Για την εγγραφή στο πιο πάνω μητρώο απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόμε-

νο φυσικό πρόσωπο οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 198.

3. προκειμένου να εγγραφεί ως Δόκιμος Μεσίτης Ακινήτων στο μητρώο του επιμελη-
τηρίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του επιμελητηρίου 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία αναφέ-
ρονται:

 α)  ότι δεν έχει καταδικαστεί ούτε είναι υπόδικος για κακούργημα ή για πλημμέλημα 
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατά-
χρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανει-
στών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα 
περί το νόμισμα,

β)   ότι δεν έχει υποβληθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπα-
ράσταση,

γ)  ότι κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και
 δ)  τα στοιχεία του μεσίτη, με τον οποίο πρόκειται να συνεργαστεί. Επίσης, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του μεσίτη, στην οποία αναφέρεται η δέσμευση της συνεργασίας 
τους.

4. Οι Δόκιμοι Μεσίτες Ακινήτων ασφαλίζονται προαιρετικά στον Οργανισμό Ασφάλισης
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Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).
*καταργήθηκε με τον Ν.4093/12

Άρθρο 200 - Σύμβαση μεσιτείας
1. Η σύμβαση μεσιτείας ακινήτων καταρτίζεται εγγράφως. Για την πλήρωση του έγ-

γραφου τύπου αρκεί η ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων τηλεο-
μοιοτυπιών, καθώς και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Η σύμβαση πρέπει:
 α) Να περιλαμβάνει τα στοιχεία των συμβαλλόμενων μερών, τον αριθμό φορολογικού 
τους μητρώου, καθώς και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. του μεσίτη. Σε περίπτωση διασυνοριακής 
παροχής μεσιτικών υπηρεσιών, αναγράφεται το μητρώο και η αρμόδια αρχή ή οργά-
νωση, στην 
οποία είναι εγγεγραμμένος ο μεσίτης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατά-

στασής του.
 β) Να καθορίζει την ταυτότητα του αντικειμένου της μεσολάβησης ή υπόδειξης ευκαι-
ρίας, το είδος της κύριας σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί, καθώς και το ποσό 
ή ποσοστό της μεσιτικής αμοιβής, η οποία είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη και δεν 
υπόκειται σε κατώτατα νόμιμα όρια.
 Η χρήση γενικών όρων συναλλαγών στη σύμβαση μεσιτείας διέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191).
3. Αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, η διάρκεια της σύμβασης μεσιτείας είναι δώδεκα 

(12) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για έξι (6) ακόμη μήνες, ύστερα από μονομερή 
έγγραφη δήλωση του εντολέα. Μετά τη λήξη της μπορεί να συναφθεί νέα σύμβαση 
μεταξύ των ίδιων  συμβαλλομένων. Αν η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη 
από την ανωτέρω οριζόμενη, οποιοσδήποτε των συμβαλλομένων έχει το δικαίωμα 
να την καταγγέλλει αζημίως μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών. Τα αποτελέ-
σματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών.

4. Επιτρέπεται η σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας 
δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη ούτε 
και να δραστηριοποιηθεί ο ίδιος ή τρίτος για λογαριασμό του για την αναζήτηση 
ευκαιρίας για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση, ο δε μεσίτης έχει την υποχρέωση να 
δραστηριοποιηθεί για την εκτέλεση της εντολής. Εξαιρέσεις από τη μη δραστηριο-
ποίηση τρίτων για λογαριασμό του εντολέα είναι δυνατές μόνο αν αφορούν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα που κατονομάζονται ρητά στη σύμβαση. Η σύμβαση αποκλειστι-
κής μεσιτείας δεν μπορεί να έχει διάρκεια πάνω από οκτώ (8) μήνες, με δικαίωμα 
παράτασης για τέσσερις (4) ακόμα μήνες, ύστερα από μονομερή έγγραφη δήλωση 
του εντολέα, μετά δε από τη λήξη της μπορεί να συναφθεί νέα σύμβαση. Αν η κύρια 
σύμβαση καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια της αποκλειστικής μεσιτείας, τεκμαίρεται 
ότι καταρτίστηκε με την υπόδειξη ή μεσολάβηση του αποκλειστικού μεσίτη, εκτός 
εάν η κατάρτιση της κύριας σύμβασης έγινε με κάποιο από τα ρητά αναφερόμενα 
στη σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας πρόσωπα, για τα οποία συμφωνήθηκε ότι 
είναι δυνατή η προσωπική  δραστηριοποίηση του εντολέα. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, ο μεσίτης έχει αξίωση αποκατάστασης όλων των δαπανών, στις οποίες 
έχει υποβληθεί για την προώθηση του ακινήτου, πλέον μιας εύλογης αποζημίωσης, 
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της συμφωνηθείσας αμοιβής, χωρίς το 
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συνολικό ποσό να είναι μεγαλύτερο από το ήμισυ της συμφωνηθείσας αμοιβής. Αν 
η κύρια σύμβαση καταρτίστηκε μέσα στο τρίμηνο από τη λήξη του χρόνου της απο-
κλειστικής μεσιτείας και στο μεταξύ ο εντολέας έχει δώσει εντολή σε άλλο μεσίτη, 
τότε αμοιβή στον (πρώτο) αποκλειστικό μεσίτη οφείλεται μόνο αν αποδειχθεί ότι η 
κατάρτιση της σύμβασης οφείλεται σε δικές του ενέργειες.

5. Ο μεσίτης ακινήτων έχει το δικαίωμα να αξιώσει τη συμφωνηθείσα αμοιβή κατά την 
κατάρτιση της κύριας σύμβασης, εφόσον έχει ο ίδιος μεσολαβήσει στη σύναψή της 
ή έχει υποδείξει την ευκαιρία σύναψής της ανεξάρτητα από το είδος της κύριας 
σύμβασης που  καταρτίστηκε τελικά για το ακίνητο. Αν περισσότεροι μεσίτες σε συ-
νεργασία μεταξύ τους υπέδειξαν ή μεσολάβησαν, τότε αμοιβή οφείλεται μόνο μία 
φορά, καταβαλλόμενη από τον εντολέα σε έναν από αυτούς, κατά του οποίου και 
μόνο έχουν δικαίωμα να στραφούν οι υπόλοιποι και, σε περίπτωση έλλειψης συμφω-
νίας μεταξύ τους, κατανέμεται μεταξύ των μεσιτών κατά το ποσοστό συμβολής του 
καθενός στην κατάρτιση της σύμβασης. Αν περισσότεροι μεσίτες, προς τους οποί-
ους ο εντολέας παρέσχε διαδοχικά διαφορετικές εντολές υπέδειξαν διαδοχικά την 
ίδια ευκαιρία, δικαιούται να αξιώσει αμοιβή μόνο αυτός ο οποίος υπέδειξε πρώτος 
την ευκαιρία. Αν δεν μπορεί να αποδειχτεί το ποσοστό συμβολής κάθε μεσίτη στην 
κατάρτιση της σύμβασης, τότε κατανέμεται μεταξύ των μεσιτών κατά ίσα μέρη η 
μεγαλύτερη από τις αμοιβές που συμφώνησε ο εντολέας με τις διαφορετικές εντο-
λές του. Επί μεσιτείας για ανοικοδόμηση ακινήτου με αντιπαροχή, ο μεσίτης δικαι-
ούται να αξιώσει πλήρη αμοιβή με την κατάρτιση του εργολαβικού προσυμφώνου, 
εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

6. Αν συναφθεί για το ίδιο ακίνητο διαφορετική σύμβαση από την προβλεπόμενη στη 
σύμβαση μεσιτείας, η σύμβαση που τελικά συνήφθη τεκμαίρεται ως αποτέλεσμα 
της διαμεσολάβησης του μεσίτη.

7. Στη σύμβαση μεσιτείας πρέπει να αναγράφεται ρητά αν ο μεσίτης μπορεί να ενερ-
γήσει και για τον αντισυμβαλλόμενο του εντολέα του. Αν, παρά την έλλειψη της πιο 
πάνω συμφωνίας, ο μεσίτης συμβληθεί και με το άλλο μέρος, ο εντολέας δικαιούται 
να αρνηθεί την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής ή να αξιώσει την επιστροφή 
της ήδη καταβληθείσας.

8. Σε κάθε αμφοτεροβαρή σύμβαση επί ακινήτου, η οποία καταρτίζεται με συμβολαι-
ογραφικό έγγραφο, ενσωματώνεται ως περιεχόμενο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986, των συμβαλλομένων περί μεσολάβησης ή μη μεσίτη ακινήτων 
στην κατάρτισή της και σε θετική περίπτωση τα στοιχεία του μεσίτη, τον αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. αυτού και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, καθώς και το ποσό ή το 
ποσοστό της μεσιτικής αμοιβής.

9. Οι συμβαλλόμενοι σε σύμβαση σχετική με ακίνητα δεν είναι υποχρεωμένοι να κατα-
βάλουν αμοιβή σε πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες μεσιτείας, χωρίς να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 198 και των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου.

10. Ο εντολέας υποχρεούται να ανακοινώσει στον μεσίτη την κατάρτιση της κύριας 
σύμβασης τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την κατάρτισή της, άλλως ευθύνεται σε 
αποκατάσταση κάθε ζημίας του μεσίτη για τη μη έγκαιρη ανακοίνωση.
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11. Η αγωγή που ασκείται από τον μεσίτη κατά του εντολέα του με αίτημα την επιδίκα-
ση μεσιτικής αμοιβής κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήματος του μεσίτη, 
αλλιώς η συζήτηση είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 201 - Υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων
Οι μεσίτες ακινήτων οφείλουν:

 α)  Να ενημερώνουν, πριν από τη σύναψη της κύριας σύμβασης, τους εντολείς τους και 
τους υποψήφιους αντισυμβαλλομένους, για τις ιδιότητες του ακινήτου της εντολής, 
καθώς και για τυχόν πραγματικά ελαττώματά του, που έχουν περιέλθει αποδεδειγ-
μένα σε γνώση τους.

 β)  Να ενημερώνουν πριν από τη σύναψη της σύμβασης μεσιτείας τους εντολείς τους 
για κάθε περίπτωση συναλλαγής, στην οποία υπάρχει διπλή εντολή (εντολή και από 
το άλλο μέρος) ή εμπλέκεται άλλο προσωπικό ή οικονομικό ενδιαφέρον των ιδίων, 
πέραν εκείνου της συμφωνηθείσας αμοιβής.

 γ)  Να προστατεύουν το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτουν σε τρί-
τους προσωπικά και οικονομικά στοιχεία των εντολέων τους, πέραν αυτών που είναι 
αναγκαία για την κατάρτιση της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 
3691/2008 (Α΄166).

Άρθρο 202 - Ποινικές κυρώσεις
Όποιος ενεργεί μεσιτικές πράξεις ή εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη αστικών συμβά-
σεων, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 198 και χωρίς 
να έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έξι (6) μήνες μέχρι δύο 
(2) έτη ή με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) 
ευρώ ή και με τις δύο ποινές.

Άρθρο 203 - Πειθαρχικό Συμβούλιο Πειθαρχικές ποινές
1. Με απόφαση του περιφερειάρχη για τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών, πει-

ραιώς, Θεσσαλονίκης και ροδόπης και του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, για τα λοιπά 
Επιμελητήρια της χώρας, συγκροτείται πειθαρχικό συμβούλιο, που ασκεί την πει-
θαρχική εξουσία επί των μεσιτών ακινήτων. Στο πειθαρχικό συμβούλιο μετέχουν:

 α)  Ένας πρωτοδίκης, ως πρόεδρος, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών.

 β)  Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή Τμήματος Εμπορίου της περιφέρειας της έδρας 
κάθε επιμελητηρίου.

 γ)  Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου κάθε επιμελητηρίου προερχόμενο από τον 
κλάδο των μεσιτών ακινήτων, με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία, αν δεν υπάρχει δε 
κλάδος των μεσιτών ακινήτων, ένας μεσίτης με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία, ο 
οποίος έχει επαγγελματική έδρα στον ίδιο νομό και προτείνεται από το πρωτοβάθμιο 
συνδικαλιστικό όργανο του ίδιου κλάδου, ως μέλος. χρέη εισηγητού εκτελεί ο προ-
ϊστάμενος της Υπηρεσίας Μητρώου κάθε επιμελητηρίου. χρέη γραμματέα εκτελεί 
υπάλληλος του επιμελητηρίου, οριζόμενος από το διοικητικό συμβούλιο αυτού με  
την ίδια απόφαση. Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
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2. Οι δαπάνες του πειθαρχικού συμβουλίου και η αμοιβή των μελών του βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του επιμελητηρίου και καθορίζονται με απόφαση της διοικητικής 
επιτροπής του.

3. πειθαρχικά αδικήματα είναι τα εξής:
 α)  Κάθε παράβαση υποχρέωσης που απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 197 έως 

204 του παρόντος.
 β)  Κάθε ενέργεια από δόλο ή αμέλεια που βλάπτει την επαγγελματική φήμη των μεσι-

τών αστικών συμβάσεων.
 γ)  Η οποιαδήποτε παράβαση των όρων της εντολής που έλαβε ο μεσίτης από τον εντο-

λέα, η παράνομη είσπραξη αμοιβής ή προκαταβολής χρημάτων, καθώς και η αδυ-
ναμία επιστροφής χρημάτων αν ο μεσίτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από 
τη σύμβαση.

4. Την πειθαρχική δίωξη ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου ασκεί ο πρόεδρος του 
επιμελητηρίου, ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του 
προέδρου του οικείου επαγγελματικού σωματείου ή και αυτεπαγγέλτως. Αν υπάρ-
χουν βάσιμες ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος, η άσκηση της 
πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική.

5. πειθαρχικές ποινές είναι οι εξής:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
γ) προσωρινή στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος μέχρι ένα (1) έτος.
δ) Επιβολή προστίμου και προσωρινή στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλ-

ματος.
ε) Οριστική στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος αν υποπίπτει στα 

ποινικά
αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 198.
6. Το πειθαρχικό συμβούλιο, για τη λήψη της απόφασής του, μπορεί να καλεί προς 

εξέταση μάρτυρες, να ζητεί την κατάθεση εγγράφων, να παραγγέλλει τη διεξαγωγή 
πραγματογνωμοσύνης ή αυτοψίας και να ζητεί τη συνδρομή κάθε δημόσιας αρχής. 
Ο εγκαλούμενος καλείται να απολογηθεί μέσα σε εύλογο χρόνο και έχει το δικαίωμα 
να υποβάλει την απολογία του προφορικώς ή εγγράφως και να παρίσταται ενώπι-
ον του πειθαρχικού Συμβουλίου με δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από δικηγόρο 
διορισμένο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Αν ο εγκαλούμενος είναι άγνωστης 
διαμονής, το πειθαρχικό συμβούλιο αναρτά την κλήση προς απολογία στο χώρο 
των ανακοινώσεων του επιμελητηρίου για ένα (1) μήνα και στη συνέχεια αποφαί-
νεται ερήμην αυτού. Στο ίδιο σημείο και για το ίδιο χρονικό διάστημα αναρτά την 
απόφασή του ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.

7. Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου διαβιβάζονται στο επιμελητήριο και κοι-
νοποιούνται τόσο στον εγκαλούμενο, μέσω του οικείου επιμελητηρίου, όσο και στο 
Γ.Ε.ΜΗ. και στα άλλα επιμελητήρια της χώρας.
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Άρθρο 204 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Οι εν ενεργεία μεσίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια έως 

τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρούν την ιδιότητά τους ως Μεσίτες Αστι-
κών Συμβάσεων και έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
198.

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται:
 α)  το π.δ. 248/1993 (Α΄ 108), με εξαίρεση την παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, η οποία 

παραμένει σε ισχύ έως την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., 
β)  κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 197 έως 204 του νόμου 

αυτού, οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 203 εκδίδονται μέσα 
σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
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ΙΙ. ν. 4152/2013 
(Παράγραφος Γ: Ρυθμίσεις για την Παροχή Εκτιμητικών Υπηρεσιών) 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1.: ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παραγράφου Γ του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Εκτίμηση»: Κάθε εργασία ή/και έρευνα που έχει ως σκοπό την αποτίμηση της αξίας 
περιουσιακών στοιχείων, άυλων ή ενσώματων και εκτελείται με βάση τα ευρωπαϊκά ή διε-
θνώς αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα.

«πιστοποιημένος εκτιμητής»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, 
το οποίο διενεργεί εκτιμήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο, έχει λάβει την πι-
στοποίηση της υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος νόμου και έχει καταχωρηθεί στο Μη-
τρώο πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπεται στο ίδιο 
άρθρο.

«Αρμόδια Διοικητική Αρχή»: Ορίζεται η Διεύθυνση Τομέων παραγωγής της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
1.  Το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμή-

νου από την αναγγελία έναρξής του στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και την εγγραφή 
του πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο πιστοποιημένων Εκτιμητών.
 Το Μητρώο πιστοποιημένων Εκτιμητών τηρείται στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ίδια αρχή τηρείται 
κατάλογος διενεργηθεισών εκτιμήσεων.

2. προκειμένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι 
απαραίτητα δικαιολογητικά:

 α.  Αίτηση πιστοποίησης, όπου αναφέρεται ο συγκεκριμένος ή οι συγκεκριμένοι κλάδοι 
στους οποίους επιθυμεί να πιστοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος, συνοδευόμενη από βιο-
γραφικό σημείωμα.

 β.  πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο ανανεώνεται κάθε δύο 
έτη με επιμέλεια της Αρμόδιας Διοικητικής Αρχής. Ο αιτών πρέπει να μην έχει κα-
ταδικαστεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της 
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστί-
ας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για 
κάποιο άλλο οικονομικής φύσεως έγκλημα.

 γ.  Φωτοαντίγραφο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής. Οι τίτλοι σπου-
δών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι 
από τον αρμόδιο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑπ) ως ισότιμοι και αντίστοιχοι ή ισότιμοι προς τους απονεμό-
μενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 δ.  Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα εκτιμητικά πρότυπα 
(ευρωπαϊκά ή διεθνή) που εφαρμόζει κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων και τη δέσμευ-
σή του για την πιστή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας της υποπαραγράφου Γ.8..
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 ε.  Βεβαίωση με υπογραφή και σφραγίδα πιστοποιημένου εκτιμητή ή άλλο πρόσφορο 
έγγραφο στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται διετής εκτιμητική εμπειρία του 
ενδιαφερόμενου.

 στ.  πιστοποιητικό, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών εκπληρώνει τουλάχιστον μία 
από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 αα)  Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιμητής από φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από επαγγελματική ένωση ή οργανισμό που πληροί τις προ-
ϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.Δ. 38/2010 (Α› 78).

 ββ)  Ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκτιμητή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας. Στην 
περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει σχετικό πιστοποι-
ητικό από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους ή του τρίτου κράτους.

 γγ)  Έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εξετάσεων, όπως αυτή ορίζεται στην 
υποπαράγραφο Γ.3. αποκλειστικά στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα 
διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης κατά το στοιχείο αα) της παρούσας υποπερί-
πτωσης.

 ζ.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος 
από τον ενδιαφερόμενο.

 η.  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε 
έτος από τον ενδιαφερόμενο.

3. προκειμένου περί νομικών προσώπων, η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι 
απαραίτητα δικαιολογητικά:

 α.  Αίτηση πιστοποίησης, στην οποία θα αναφέρεται ο συγκεκριμένος ή οι συγκεκριμένοι 
κλάδοι, στους οποίους επιθυμεί να πιστοποιηθεί.

 β.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος 
από το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο.

 γ.  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος 
από το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο.

 δ.  Επικυρωμένο αντίγραφο του ιδρυτικού του εγγράφου ή τυχόν τροποποιητικού αυ-
τού, από το οποίο να προκύπτει ότι στο σκοπό του προβλέπεται η παροχή εκτιμητι-
κών υπηρεσιών.

 ε.  Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι στο νομικό πρόσωπο απασχολείται 
ένας ή περισσότεροι πιστοποιημένοι εκτιμητές, οι οποίοι είναι και οι μόνοι αρμόδιοι 
να διενεργούν εκτιμήσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

4. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της 
αναγγελίας να απαγορεύσει την έναρξη του επαγγέλματος εφόσον δεν πληρούνται 
οι ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υπο-
βληθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή ενημερώνει 
εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο Μητρώο, 
γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους.

5. Εφόσον πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή 
εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο Μητρώο πιστοποιημένων Εκτιμητών, εντός τριών 
μηνών, στον κλάδο ή στους κλάδους στους οποίους έχει πιστοποιηθεί και εκδίδει 
σχετικό πιστοποιητικό.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3.: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Το πιστοποιητικό του στοιχείου γγ) της υποπερίπτωσης στ’ της περίπτωσης 2 της 

υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος νόμου χορηγείται μετά από επιτυχία του εν-
διαφερόμενου σε εξετάσεις, στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή των κλάδων, 
στους οποίους επιθυμεί να πιστοποιηθεί. Οι εξετάσεις διεξάγονται κυρίως με το σύ-
στημα των πολλαπλών επιλογών. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην 
Αρμόδια Διοικητική Αρχή, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώ-
σεων α’, γ’ και ε’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος νόμου.

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο από Εξεταστική Επιτροπή, τα μέλη 
της οποίας είναι τα εξής:

 α.  Δύο μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.π.) από συναφείς, ως προς 
το γνωστικό αντικείμενο του εκτιμητή, Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές, με τους ανα-
πληρωτές τους, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ορίζεται πρόεδρος. Τα εν λόγω μέλη 
δεν θα πρέπει να ασκούν το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή.

 β.  Δύο εκπρόσωποι του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής με τους αναπληρωτές τους 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Ελληνικού Ινστιτού-
του Εκτιμητικής.

 γ.  Ένας προϊστάμενος Τμήματος ή Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής 
πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.

 Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής 
πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.
Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.
 Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά 
από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.
3. Η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται, ως τακτικά ή ανα-

πληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών 
(απαρτία). Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται εγγράφως, κατά πλειοψηφία 
και με συνοπτική αιτιολογία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδε-
ται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από εισήγηση της 
Εξεταστικής Επιτροπής, ορίζονται μεταξύ άλλων, η εξεταστέα ύλη και τα θέματα 
των εξετάσεων, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων, η διαδικασία, ο τρόπος, 
τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις εξέτασης των υποψηφίων εκτιμητών ενώπιον 
της Εξεταστικής Επιτροπής και κάθε άλλο θέμα συναφές με τη λειτουργία της Επι-
τροπής και τη διενέργεια των εξετάσεων. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα μαθή-
ματα προς εξέταση, μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής, μετά από γνώμη της 
Εξεταστικής Επιτροπής στα οποία περιέχονται αντικείμενα συναφή με τα κεφάλαια 
της υποπαραγράφου Γ.4.. Με όμοια απόφαση ορίζεται η εξεταστέα ύλη, το ύψος 
και η διαδικασία καταβολής του παραβόλου της συμμετοχής των υποψηφίων στις 
εξετάσεις, καθώς και η αμοιβή των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής του παρό-
ντος άρθρου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4.: ΚΛΑΔΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές δύνανται να δραστηριοποιούνται και να πιστοποιούνται σε 
έναν ή περισσότερους από τους εξής κλάδους:

α) Ακίνητα
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β) Μηχανολογικός και Τεχνικός εξοπλισμός Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
γ) Άυλα αγαθά
δ) πλοία
ε) Επιχειρήσεις
στ) Κινητά κάθε είδους

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5.: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες καθορίζε-
ται ειδική διαδικασία εκτιμήσεων συγκεκριμένων αγαθών, οι πιστοποιημένοι εκτιμητές διε-
νεργούν 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 ανωνύ-

μων 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 ιδιοκτη-

σίας, πνευματικών, συγγενικών δικαιωμάτων και γενικά κάθε άυλου στοιχείου που 
έχει οικονομική αξία.

• Εκπόνηση μελετών οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής χρησιμοποίησης ή βέλ-
τιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

• Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων.
• Ακίνητη περιουσία του ενεργητικού των Αμοιβαίων
• Κεφαλαίων.
• Ακίνητη περιουσία των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων.
• Μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής ή βέλτιστης χρήσης περιουσια-

κών στοιχείων.
• Κοστολόγηση τεχνικών έργων και λοιπών κατασκευών.
• Ζημίες από τρομοκρατικές ενέργειες.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.6.: ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή για τη διενέργεια εκτιμήσεων καθορίζεται ελεύθερα μετά από κοινή συμφωνία 
του πιστοποιημένου εκτιμητή και του ενδιαφερομένου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7.: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές οφείλουν να συντάσσουν τις εκτιμήσεις τους σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα και με τον Κώδικα Δεοντολογίας, 
που προβλέπεται στο άρθρο 41 του παρόντος νόμου.
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.8.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός τριών μηνών από 

τη δημοσίευση του παρόντος, θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας των πιστοποιημέ-
νων εκτιμητών.

2. Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόμου και του Κώδικα Δεοντολογίας.

3. Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές υποχρεούνται ανά διετία να προσκομίζουν στην αρμό-
δια Διοικητική Αρχή σχετική βεβαίωση, επαγγελματική ταυτότητα ή άλλο πρόσφατο 
πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η διαρκής συμμόρφω-
σή τους με τις προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων αα’ και ββ’ της υποπεριπτώσεως 
στ’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος νόμου. Μέσα σε προ-
θεσμία που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από τη λήξη της ισχύος των ανωτέρω 
στοιχείων.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η μη πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέ-
σεων, ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από σχετική πρόταση της Αρμόδιας Διοικητι-
κής Αρχής, μπορεί να προβεί σε οριστική ή προσωρινή ανάκληση της πιστοποίησης, 
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή την καθ’ υποτροπή συμπεριφορά του 
πιστοποιημένου εκτιμητή, σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων της περί-
πτωσης 3 της παρούσας υποπαραγράφου, αφού θέσει στον ενδιαφερόμενο εύλογη 
προθεσμία για την υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στην περίπτωση 3 και 
αυτή παρέλθει άπρακτη.

ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.9. : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός τριών 

μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, πενταμελές πειθαρχικό Συμβούλιο πιστο-
ποιημένων εκτιμητών, το οποίο αποτελείται από:

α)  Έναν πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον αναπληρωτή του.
β)  Έναν πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον αναπληρωτή του.
 γ)  Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τομέων παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-

νομικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.
 δ)  Δύο πιστοποιημένους εκτιμητές με ελάχιστη εκτιμητική εμπειρία 10 ετών, με τους 

αναπληρωτές τους, οι οποίοι επιλέγονται μετά από κλήρωση.
 πρόεδρος του πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο παρέδρων 
και γραμματέας υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.
Η θητεία του πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.
2. Το πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν έγγραφης κα-

ταγγελίας, παραβάσεων της νομοθεσίας και του εκάστοτε ρυθμιστικού πλαισίου 
που διέπει τις εργασίες των πιστοποιημένων εκτιμητών, περιπτώσεων πλημμελούς 
ασκήσεως των καθηκόντων του πιστοποιημένου εκτιμητή, ανάρμοστης ή αναξιο-
πρεπούς συμπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και παρα-
βάσεων του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας και των ευρωπαϊκών ή διεθνών ανα-
γνωρισμένων εκτιμητικών προτύπων ή προδήλως εσφαλμένων εκτιμήσεων.
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ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.10.: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα, μετά από κλήση σε ακρόαση 

του πιστοποιημένου εκτιμητή, εκτιμώντας δε τα πραγματικά περιστατικά, δύναται 
να επιβάλει, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ακόλουθες ποινές:

α) Έγγραφη επίπληξη.
 β)  χρηματικό πρόστιμο έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογο της βαρύ-

τητας του παραπτώματος και του ύψους της προκληθείσας ζημίας. Σε περίπτωση 
υποτροπής, το πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει πρόστιμο ύψους έως δύο 
εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. Ειδικώς, στην περίπτωση επιβολής προστίμου σε 
νομικό πρόσωπο, το επιβαλλόμενο πρόστιμο δύναται να ανέλθει έως ποσού ίσου με 
το δεκαπλάσιο της αμοιβής που τιμολογήθηκε στον πελάτη.

γ)  προσωρινή στέρηση πιστοποίησης για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος.
δ)    Οριστική διαγραφή του πιστοποιημένου εκτιμητή από το Μητρώο.
 Για την επιμέτρηση του επιβαλλόμενου προστίμου σε κάθε μία από τις υποπεριπτώσεις 
α› έως και δ› της περίπτωσης αυτής λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικώς, η σοβαρότητα 
της παράβασης, ο κίνδυνος για την αξιοπιστία και την ορθή λειτουργία του θεσμού των 
πιστοποιημένων εκτιμητών, ο τυχόν προσπορισμός οφέλους και η τυχόν συνδρομή στο 
πρόσωπο του παραβάτη της ιδιότητας του κυρίου εταίρου στην περίπτωση άσκησης 
του επαγγέλματος από νομικό πρόσωπο.
 Σε περίπτωση διαπίστωσης της τέλεσης παράβασης από πιστοποιημένο εκτιμητή, που 
διενεργεί πιστοποιήσεις στο όνομα και για λογαριασμό νομικού προσώπου, η ευθύνη 
του πιστοποιημένου εκτιμητή δεν αίρει την τυχόν σωρευτική πειθαρχική ευθύνη του 
νομικού προσώπου.
 Το πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος 
να δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο τις αποφάσεις αυτού που 
αφορούν την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.
2. Κατά των αποφάσεων του πειθαρχικού Συμβουλίου χωρεί προσφυγή στα αρμόδια 

Διοικητικά Δικαστήρια, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίησή τους.
3. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης 3 της παρούσας 

υποπαραγράφου αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και εισπράττονται κατά τις δια-
τάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), από την εκάστο-
τε αρμόδια φορολογική αρχή, η οποία οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Αρμόδια 
Διοικητική Αρχή για την είσπραξη ή μη του προστίμου.

4. Το πειθαρχικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της διερεύνησης υποθέσεως για τη διαπίστω-
ση της τυχόν τέλεσης παραβάσεων της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου 
που διέπει τις εργασίες των πιστοποιημένων εκτιμητών δύναται να λαμβάνει κατά 
την κρίση του ένορκες ή ανωμοτί μαρτυρικές καταθέσεις, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα ποινικής Δικονομίας, και να ζητά επεξηγή-
σεις για τα γεγονότα ή έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο και το σκοπό της 
πιστοποίησης και να καταγράφει τις σχετικές απαντήσεις.

5. Η λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, σύμφωνα με την περίπτωσης 4 της παρούσας 
υποπαραγράφου, πραγματοποιείται στην έδρα της Αρμόδιας Διοικητικής Αρχής. 
Το ελεγχόμενο πρόσωπο που πρόκειται να καταθέσει κλητεύεται εγγράφως σε ορι-
σμένη ημέρα και ώρα. Η κλήση υπογράφεται από τον πρόεδρο του πειθαρχικού 
Συμβουλίου. Η κλήση περιέχει συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης, για την οποία 
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πρόκειται να εξεταστεί ο μάρτυρας και μνημονεύει την αρχή στην οποία αυτό κα-
λείται. Η κλήση επιδίδεται στο εξεταζόμενο πρόσωπο με δικαστικό επιμελητή, εφαρ-
μοζομένων αναλόγως των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 
μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από την ημέρα για την οποία καλείται 
προς εξέταση. Η προθεσμία κλήσης μπορεί να παρατείνεται σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες, εφόσον το εξεταζόμενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός του 
νομού Αττικής. Η προθεσμία κλήσης παρατείνεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, 
εφόσον το εξεταζόμενο πρόσωπο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός της ελληνικής 
επικράτειας.

6. Ο μάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνομα και το επώνυμό του, 
τον τόπο της γέννησης και της κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του.

7. Για τη μαρτυρική κατάθεση συντάσσεται από τον γραμματέα του πειθαρχικού Συμ-
βουλίου, έκθεση μαρτυρικής κατάθεσης. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τον τόπο 
και την ημερομηνία της κατάθεσης, την ώρα κατά την ο ποία άρχισε και τελείωσε 
η κατάθεση και το ονοματεπώνυμο του μέλους του πειθαρχικού Συμβουλίου που 
έλαβε την κατάθεση, του γραμματέα και του μάρτυρα, καθώς και ακριβή κατα-
γραφή όσων κατατέθηκαν από τον μάρτυρα. Η έκθεση διαβάζεται από όλα τα πα-
ρευρισκόμενα κατά την εξέταση πρόσωπα και υπογράφεται από αυτά. Αν κάποιο 
από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Η 
έκθεση αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα έχει καταθέσει ο μάρτυρας. Η έκθεση 
είναι άκυρη, εάν λείπουν η χρονολογία (εκτός αν προκύπτει με βεβαιότητα από το 
όλο περιεχόμενο της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επαναλαμβάνονται σε αυ-
τήν), η αναγραφή των ονομάτων και των επωνύμων ή η υπογραφή των προσώπων 
που παρευρέθηκαν στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, από 
τα οποία ένα αντίγραφο δίδεται στον μάρτυρα και το άλλο τίθεται στο φάκελο της 
υπόθεσης. Ψευδείς ή ανακριβείς μαρτυρικές καταθέσεις τιμωρούνται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 225 του ποινικού Κώδικα.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.11.: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το άρθρο 15 του ν. 820/1978 (Α’174), το π.δ.279/1979 (Α’ 81), καθώς και το 

άρθρο 2 του ν. 2515/1997 (Α’ 154) όπως ισχύουν, καταργούνται.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, αναφέρεται το Ειδικό Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 

(Σ.Ο.Ε.), νοείται εφεξής το σύνολο των πιστοποιημένων εκτιμητών του παρόντος 
νόμου.

3. Καταργείται οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, απόφαση ή πράξη που εί-
ναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου.

4. Εκκρεμείς υποθέσεις εκτιμήσεων, που έχει αναλάβει το Σ.Ο.Ε. διεκπεραιώνονται 
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νό-
μου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
μου, το Σ.Ο.Ε. παύει να αναλαμβάνει νέες υποθέσεις εκτιμήσεων.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.12.: ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατάργηση του Σ.Ο.Ε., όπως οι εκκρεμείς δί-

κες, η διαφύλαξη και διαχείριση των αρχείων, κάθε θέμα κατάστασης προσωπικού 
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και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται, κατά περίπτωση, με κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε.. Οι εν λόγω αποφάσεις θα εκδοθούν εντός τριών 
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία 
θα εκδοθεί εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται ζητήμα-
τα κινητής και ακίνητης περιουσίας, τρόπου διάθεσης των τα μειακών υπολοίπων 
και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

α.  Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες, που υφίστανται κατά 
την κατάργηση του Σ.Ο.Ε., μεταφέρονται στα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε., τα οποία 
συνεχίζουν και τις εκκρεμείς δίκες.

 β.  Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας του Σ.Ο.Ε., περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση 
οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό 
Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κλη-
ρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στα 
Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
που εποπτεύουν το Σ.Ο.Ε..

 Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών 
προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσί-
ου. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται 
κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώ-
ματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμοδίου, κατά 
περίπτωση, Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου.
 γ.  Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του Σ.Ο.Ε., μεταφέρονται 

μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού 
Οικονομικών, σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού προϋ-
πολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών.
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 ΙΙI.  Κώδικας Πρακτικής και Δεοντολογίας
ΟΜΑΣΕ

Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής
Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων είναι το (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο που δύναται να υπο-
δεικνύει ευκαιρίες ή να μεσολαβεί για τη σύναψη των συμβάσεων ακινήτων και ιδίως των 
συμβάσεων αγοράς, πώλησης, ανταλλαγής, χρηματοδοτικής μίσθωσης, μίσθωσης ή πα-
ραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή, καθώς και για την μεταβίβαση 
επιχειρήσεων ή τη σύναψη τραπεζικών δανειακών συμβάσεων.

 Άρθρο 2 - Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας είναι η θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τις 
σχέσεις και τη συμπεριφορά των Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων κατά την εκδήλωση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, με στόχο 
την καλλιέργεια κλίματος συναδελφικότητας, τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων από 
αυτούς υπηρεσιών, την ποιοτική αναβάθμιση του επαγγέλματος και τη προστασία των 
συναλλασσόμενων μερών (εντολέων - πελατών).

 Άρθρο 3 - Γενικές Αρχές
Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων οφείλει να τηρεί τις καθοριζόμενες δια του παρόντος άρ-
θρου βασικές αρχές συμπεριφοράς που έχουν ως ακολούθως:

 Α) Να ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας με συναίσθηση της 
κοινωνικής αποστολής που καλείται να εκπληρώσει και της υπευθυνότητας και του 
επαγγελματισμού που επιβάλλεται να επιδεικνύει.
 Β) Να αντιμετωπίζει με τον προσήκοντα σεβασμό τους πελάτες του, καταβάλλοντας 
όλες του τις δυνάμεις του για να φέρει επιτυχώς εις πέρας τις εντολές που δίνονται σε 
αυτόν.
 Γ) Να μην περιορίζεται στα στενά ατομικά του συμφέροντα, αλλά να έχει πνεύμα συλ-
λογικότητας και αλληλεγγύης ως προς τους νομίμως ασκούντες το μεσιτικό επάγγελμα 
συναδέλφους του, με το σύνολο των οποίων οφείλει να διατηρεί αρμονική και έντιμη 
συνεργασία, όπως επίσης να φροντίζει για το κοινό καλό, αποφεύγοντας κάθε στοιχείο 
αθέμιτου ανταγωνισμού από την επαγγελματική του πρακτική.
Δ) Να μεριμνά εμπράκτως για την κοινωνική καταξίωση του επαγγέλματος που έχει 

ταχθεί να ασκεί.
 Ε) Να προστατεύει την επαγγελματική του υπόληψη και ιδίως να μη μεσολαβεί για τη 
σύναψη συμβάσεων που αντίκεινται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη.
 Ζ) Να φροντίζει την εμφάνιση του, ιδιαίτερα όταν συνδιαλέγεται με δημόσιες αρχές, 
στις καθημερινές συναλλαγές του και κατά την υπογραφή συμβολαίων.

Άρθρο 4 - Υποχρεώσεις προς τους Πελάτες
 Α)  Ο Μεσίτης μπορεί να εκπροσωπεί ως πελάτες για τη σύναψη μίας σύμβασης είτε την 

μία πλευρά (αγοραστή– μισθωτή ή ιδιοκτήτη), είτε κατόπιν προηγούμενης έγγραφης 
αδείας και ενημέρωσης αμφοτέρων και τις δύο πλευρές.
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 Β)  Ο Μεσίτης υποχρεούται να μεριμνά με την ανάληψη της εντολής από κάθε πελάτη 
για τον σαφή προσδιορισμό του ύψους της μεσιτικής του αμοιβής.

 Αυτή θα πρέπει να ορίζεται σε συνάρτηση με την αξία του αντικειμένου της συμβάσε-
ως, για τη σύναψη της οποίας παρασχέθηκαν οι μεσιτικές υπηρεσίες, τον εργασιακό 
μόχθο που κατά περίπτωση εκτιμά ότι θα απαιτηθεί να καταβάλει καθώς και με γνώ-
μονα τη διαφύλαξη της επαγγελματικής του αξιοπρέπειας και τα συναλλακτικά ήθη.
 Γ)  Ο Μεσίτης οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που συμβατικώς αναλαμβάνει 

σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης.
 Υπό τα δεδομένα αυτά οφείλει να γνωστοποιεί και να ενημερώνει τους πελάτες του, ει-
δικά όταν το ακίνητο που διακινεί είναι δικών του ή και δικών του συμφερόντων ή όταν 
λειτουργεί για λογαριασμό συγγενούς του έως πρώτου βαθμού ή όταν έχει ή προσδοκά 
οποιοδήποτε άλλο οικονομικό συμφέρον από την σκοπούμενη σύμβαση πλην της συμ-
φωνηθείσης μεσιτικής αμοιβής του.
 Δ)   Όταν η μεσολάβηση του αφορά σε ακίνητο εκτός των γεωγραφικών ορίων της 

έδρας του, συνιστάται, για την άρτια διεκπεραίωση της εντολής του, να επιδιώκει 
τη συνεργασία με συναδέλφους δραστηριοποιούμενους στην περιοχή όπου βρίσκε-
ται το ανωτέρω ακίνητο, οι οποίοι κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας μπορεί να 
του παράσχουν αποφασιστική συνδρομή, χάρη στην άμεση αντίληψη που λογικά 
διαθέτουν για τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς.

 Ε)  Απαγορεύεται η διαφοροποιημένη μεταχείριση των πελατών, για υποκειμενικές ιδι-
ότητες και χαρακτηριστικά του πελάτη, ιδίως δε οι διακρίσεις για θρησκευτικούς ή 
φυλετικούς λόγους.

 Ζ)  Ο μεσίτης οφείλει να διατηρεί ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για τις προκαταβολές και 
γενικότερα για τα χρήματα που εισπράττει για λογαριασμό τρίτων. Στο λογαριασμό 
αυτό δεν θα πρέπει να καταθέτει δικά του χρήματα και ούτε χρησιμοποιεί χρήματα 
από τον λογαριασμό αυτό για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την έγκριση των συναλλασ-
σομένων.

 Η)  Να ενημερώνει, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, τους εντολείς του για τις ιδιότη-
τες του ακινήτου της εντολής, καθώς και για τυχόν πραγματικά ελαττώματα αυτού, 
που έχουν τυχόν περιέλθει σε γνώση του ή έχουν τυχόν υποπέσει στην αντίληψη του 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 Θ)  Να προστατεύει το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους 
προσωπικά και οικονομικά στοιχεία των εντολέων του, πέραν αυτών που είναι ανα-
γκαία για την κατάρτιση της σύμβασης.

 Ι)  Ο Μεσίτης θα πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς τις 
κινήσεις και αλλαγές που επηρεάζουν την κτηματαγορά και την ακίνητη περιουσία 
και να έχει συμβουλευτική άποψη σε θέματα που την αφορούν.

 Κ)  Ο Μεσίτης δε θα πρέπει να χρησιμοποιεί παραπλανητικές διαφημίσεις προς το επεν-
δυτικό-καταναλωτικό κοινό, όπως και δεν θα πρέπει να προβαίνει σε διαφήμιση – 
αγγελία χωρίς να αναφέρει το όνομα του ή τον διακριτικό τίτλο του γραφείου του, 
καθώς και απαραιτήτως την επαγγελματική του ιδιότητα. Επίσης, να μην διαφημίζει 
ακίνητα σε δημόσιους - κοινόχρηστους χώρους.
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Άρθρο 5 - Ρύθμιση επαγγελματικών σχέσεων σε περίπτωση συνεργασίας 
περισσότερων μεσιτών
προς αποφυγή εμπλοκών και προστριβών, ο επιμερισμός της αμοιβής σε περίπτωση συ-
νεργασίας περισσοτέρων του ενός μεσιτών, σε συγκεκριμένη υπόθεση γίνεται βάσει της 
αρχής ότι η αμοιβή καθενός εξ αυτών καταβάλλεται από τη συμβαλλόμενη πλευρά που 
αυτός εξυπηρέτησε και βάσει των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρείχε, με τις κάτωθι 
ειδικότερες διαφοροποιήσεις:

• Ο μεσίτης που παρέχει μια απλή πληροφορία – σύσταση πελάτη (όνομα και τηλέ-
φωνο πελάτη ή στοιχεία ακινήτου) χωρίς συμμετοχή στις υποδείξεις και τις διαφη-
μιστικές ενέργειες, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με το έτερο μέρος εισπράττει ότι 
αμοιβαίως συμφωνηθεί.

• Να αποφεύγει την αντιδικία με τους συναδέλφους του και ιδιαιτέρως παρευρισκομέ-
νων των πελατών. Σε περίπτωση που υπάρχει αντιδικία ή αμφισβήτηση μεταξύ συ-
ναδέλφων αυτή σκόπιμο είναι να υποβάλλεται σε διαιτησία ενώπιον των αρμοδίων 
οργάνων του οικείου Συλλόγου Μεσιτών, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, με σκοπό 
την επίλυσή της και την αποφυγή Δικαστικών διενέξεων μεταξύ τους.

• Μειώσεις των αμοιβών ή πληρωμή με αξιόγραφα, που γίνονται για οποιονδήποτε 
λόγο χωρίς την προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων συναδέλφων, 
βαρύνουν μόνο το συνάδελφο που τις συμφώνησε.

• Σε περίπτωση που εμπλέκεται αδειούχος Μεσίτης που απασχολείται ως Συνεργάτης 
σε Μεσιτικό γραφείο, την ευθύνη διανομής της αμοιβής έχουν καταρχήν τα Μεσιτι-
κά γραφεία και ακολούθως σε δεύτερο στάδιο συντελείται  η κατανομή της αμοιβής  
που αντιστοιχεί σε κάθε Γραφείο μεταξύ του ίδιου και των Συνεργατών του.

• Τυχόν προμήθειες από δάνεια τις εισπράττει ο μεσίτης που εκπροσωπεί τον αγορα-
στή εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, εγγράφως.

Ο διαχωρισμός των μεσιτικών υπηρεσιών γίνεται ως ακολούθως:
Υπηρεσίες που αφορούν στους Ιδιοκτήτες – πωλητές:
• Επικοινωνία και διερεύνηση των προθέσεων του πωλητή.
• Έρευνα αγοράς και μελέτη ανταγωνιστικότητας με άλλα παρόμοια ακίνητα που εί-

ναι προς πώληση ή πουλήθηκαν στην ίδια περιοχή
• Στοχοθέτηση και προσδιορισμός αρχικής τιμής
• Ενημέρωση για πιθανά βάρη του ακινήτου ( τραπεζικές – ασφαλιστικές- προσημειώ-

σεις κατασχέσεις – πλειστηριασμοί)
• Διαπραγμάτευση για λογαριασμό του Ιδιοκτήτη – πωλητή
• Μάρκετινγκ – προώθηση του ακινήτου.
Υπηρεσίες που αφορούν τους υποψηφίους Αγοραστές:
• Επικοινωνία και διερεύνηση προθέσεων του Αγοραστή
•  Έρευνα αγοράς με βάση τις προδιαγραφές-απαιτήσεις του.
• Στοχοθέτηση με βάση την οικονομική και πιστοληπτική του ικανότητα
• Υποδείξεις ακινήτων (οποιουδήποτε ιδιοκτήτη, ασχέτως του ποιος μεσίτης εξυπηρε-

τεί ή εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες)
• Ενημέρωση περί των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
• Ενημέρωση για πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις
• Διαπραγμάτευση για λογαριασμό του Αγοραστή.
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Άρθρο 6 - Σχέσεις με Συνεργάτες και Κανόνες για την Μετακίνηση Αυτών
Απαγορεύεται αυστηρώς η ενθάρρυνση ή υπόθαλψη της παράνομης μεσιτικής δραστηρι-
ότητας, η πάταξη και ο ποινικός κολασμός της οποίας αποτελεί κύριο μέλημα των Συλλό-
γων, ιδίως με την πρόσληψη και απασχόληση συνεργαζομένων και συμπραττόντων προ-
σώπων, πέραν αυτών που εξαντλητικώς αναφέρονται στο παρόν και στο επόμενο άρθρο.

Ο Μεσίτης δύναται να απασχολεί Δόκιμους όπως αυτοί αναφέρονται στο Νόμο ή Αδει-
ούχους Συνεργάτες Μεσίτες στο γραφείο του.

προς αυτούς οφείλει να φέρεται με σεβασμό, να λαμβάνει πρόνοια για την εκπαίδευση 
τους να τιμά το μόχθο τους, να τους παραχωρεί δε αναλόγως της εκάστοτε συμβολής 
τους, ποσοστό επί της μεσιτικής αμοιβής (μετά από έγγραφη συμφωνία).

Ωσαύτως οφείλει, καθόσον υπέχει προσωπική ευθύνη για όλες τις πράξεις και τις πα-
ραλείψεις των συνεργατών - βοηθών του, να ενημερώνει αμέσως το Σύλλογο για τυχόν 
πειθαρχικώς κολάσιμα παραπτώματα, στα οποία ήθελαν υποπέσουν και να διακόπτει την 
συνεργασία του με αυτούς.

προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και επιλήψιμων 
πρακτικών αποσπάσεων συνεργατών από συναδέλφους, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κα-
νόνες:

Ο υπεύθυνος μεσιτικού γραφείου που εντάσσει στο δυναμικό αυτού νέο συνεργάτη, ο 
οποίος του δηλώσει ότι έχει απασχοληθεί στο παρελθόν σε άλλο μεσιτικό γραφείο, οφείλει 
να επικοινωνήσει και να ενημερώσει το γραφείο στο οποίο αυτός απασχολούνταν τουλάχι-
στον 48 ώρες από την έναρξη της συνεργασίας.

Η τήρηση απόλυτης εχεμύθειας αποτελεί θεμελιώδες καθήκον όλων, Μεσιτών - Δό-
κιμων - Συνεργατών. λίστες ακινήτων και άλλες πληροφορίες απαγορεύεται να μεταφέ-
ρονται ή να διαβιβάζονται από τους Δόκιμους - συνεργάτες σε άλλο μεσιτικό γραφείο. 
Ευθύνη υπέχουν και τα μεσιτικά γραφεία που παραλαμβάνουν αυτές τις λίστες.

Αμοιβές Μεσιτών – Συνεργατών που προέρχονται από συναλλαγές και συνεργασίες 
που έγιναν κατά την περίοδο που ο Μεσίτης Συνεργάτης συνεργαζόταν ή απασχολούνταν 
σε μεσιτικό γραφείο άλλου συναδέλφου ανήκουν στο αντίστοιχο γραφείο.

Άρθρο 7 - Καθεστώς Βοηθών - Σχέσεις Με Σύλλογο
1.  Εν αναφορά προς το Σύλλογο, οι Βοηθοί μπορούν να υπάγονται στο καθεστώς του 

δοκίμου ή εκπαιδευομένου για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει το 
χρονικό διάστημα που ορίζει ο εκάστοτε Νόμος.

Μετά το χρονικό αυτό σημείο οφείλουν να εφοδιαστούν με την οικεία επαγγελματική 
άδεια ή να προσληφθούν.

2. προτείνεται στους οικείους Συλλόγους να εκδίδουν ταυτότητες Δοκίμων Μεσιτών 
με την αναγραφή και του μεσιτικού γραφείου στο οποίο θα κάνουν την δοκιμή τους.

3. Οι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες με άδεια, οφείλουν να είναι κάτοχοι ταυτότητας μέλους.
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Άρθρο 8 - Τυπολογία Εντολών και Λοιπών Μεσιτικών Υπηρεσιών
προτείνεται οι εντολές των Συλλόγων να είναι υδατογραφημένες και αριθμημένες.

λοιπές Υπηρεσίες:
• Εκτιμήσεις έχουν δικαίωμα να ενεργούν μόνο οι συνάδελφοι με αντίστοιχη εκπαί-

δευση που αναγνωρίζουν οι οικείοι Σύλλογοι και με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία.
• παραστάσεις πραγματογνωμοσύνης σε Δικαστικές ή άλλες Αρχές. παραστάσεις 

πραγματογνωμοσύνης έχουν δικαίωμα να κάνουν μόνο όσοι διαθέτουν πιστοποίηση 
για εκτίμηση ακινήτων και νομίμως επιτρέπεται να διενεργούν αυτές.

• Για κάθε εκτίμηση θα πρέπει ο Μεσίτης προηγουμένως να λαμβάνει εντολή διενέργει-
ας εκτίμησης.

Άρθρο 9
Κάθε παράβαση και υπαίτια καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα συνι-
στά πειθαρχικό παράπτωμα.

Αρμόδια Αρχή για τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι τα οικεία Επαγγελματικά Επιμε-
λητήρια

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα μπορεί να αναθεωρείται όταν κρίνεται απαραίτητο και να 
επιδέχεται βελτιώσεις καθώς και κάποιες αλλαγές στα άρθρα του μετά από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και αφού ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10
Η ισχύς του παρόντος άρχεται αμέσως μετά την ψήφιση του από τη Γενική Συνέλευση της 
Ομοσπονδίας.



122

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙV. Αιτιολογική Έκθεση
ν. 4072/2012 (Άρθρα 197-204)

Άρθρο 197 - Έννοια όρων
Δίνεται στην παρ. 1 ο ορισμός του μεσίτη κατά τρόπο ώστε να γίνεται ενδεικτική απαρίθ-
μηση των υπηρεσιών που είναι συναφείς με την αγορά των ακινήτων και τις οποίες δύνα-
ται αυτός να παρέχει και όχι περιοριστικό αυτών. Στην παρ. 2 θεσμοθετείται η έννοια του 
δόκιμου μεσίτη ως προσώπου το οποίο κατά τη μαθητεία του υποβοηθά το μεσίτη στην 
άσκηση των μεσιτικών του εργασιών. Ο δόκιμος μεσίτης οφείλει να πληροί συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 198 του σχεδίου. Στην παρ. 3 περιγράφο-
νται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος από νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 198 - Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος

Άρθρο 199 - Μητρώο δοκιμών μεσιτών ακινήτων
Τίθενται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος από μεσίτες και δόκιμους μεσίτες. 
Βασικό άξονα στο σχεδιασμό των προϋποθέσεων αυτών αποτέλεσαν οι διατάξεις της Κοι-
νοτικής οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με την απελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσω-
τερική αγορά, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 3844/2010 «προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 63), αλλά και του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 
αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32) για την 
απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Σε εφαρμογή των επιταγών των ανωτέρω νομοθετη-
μάτων, οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος τόσο του μεσίτη όσο και του δόκιμου 
μεσίτη καθιστούν την πρόσβαση στο επάγγελμα εύκολη για ένα μεγάλο ποσοστό υποψη-
φίων. παράλληλα, θεσπίζεται η εγγραφή του μεσίτη στο ΓΕΜΗ από την αρμόδια Υπηρεσία 
ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο εγγράφεται ο μεσίτης και ο δόκιμος μεσίτης 
προκειμένου να είναι σε θέση να εξασκήσουν το επάγγελμα, αλλά και η εξαίρεση από 
αυτή την υποχρέωση για τους μεσίτες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέ-
λος και λειτουργούν στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, όπως περιγράφεται 
στην Οδηγία 2006/ 123/ΕΚ. προβλέπεται τέλος υποχρέωση των μεσιτών για περιοδική 
επικαιροποίηση της συνδρομής των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος ανά τρι-
ετία, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών από αυτούς προς το 
καταναλωτικό κοινό.

Άρθρο 200 - Σύμβαση μεσιτείας
Θεσμοθετείται ο υποχρεωτικός έγγραφος τύπος της μεσιτείας, κατά τρόπο ώστε να κατο-
χυρώνεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία των συναλλαγών, κατοχύρωση η οποία δεν εξα-
σφαλίζεται από το ισχύον καθεστώς. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η σύμβαση πρέπει να 
περιέχει κατ› ελάχιστο τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, το ΑΦΜ και τον αριθμό 
ΓΕΜΗ του μεσίτη, ή, εάν πρόκειται για μεσίτη που παρέχει διασυνοριακά τις υπηρεσίες 
του, το φορέα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος αυτός στο κράτος μέλος όπου ασκεί το 
επάγγελμα. Απαραίτητο στοιχείο ακόμη της σύμβασης μεσιτείας είναι ο προσδιορισμός 
του ποσού ή ποσοστού της μεσιτικής αμοιβής, ο καθορισμός του ύψους της οποίας δεν 



υπόκειται σε οποιονδήποτε θεσμοθετημένο περιορισμό ή όριο. περαιτέρω, προβλέπεται 
ορισμένη διάρκεια της σύμβασης για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, με δικαίωμα πα-
ράτασης αυτής ή και υπογραφής νέας σύμβασης. Επίσης, προδιαγράφονται οι προϋποθέ-
σεις της ανάθεσης αποκλειστικής εντολής σε μεσίτη, η οποία υποχρεωτικά είναι ορισμένης 
διάρκειας και δε μπορεί να υπερβεί την καθορισμένη στο παρόν σχέδιο. περαιτέρω, προς 
διασφάλιση τόσο του μεσιτικού εντολέα όσο και του ίδιου του μεσίτη, γίνεται πρόβλεψη της 
πολλαπλής υπόδειξης εντολής από περισσότερους μεσίτες, κατά την οποία δικαίωμα για 
αξίωση της συμφωνηθείσας αμοιβής έχει μόνο ο μεσίτης εκείνος που χρονικά προηγήθη-
κε στην υπόδειξη της ευκαιρίας, εκτός αντίθετης περίπτωσης όπου ενδεχομένως υπάρξει 
αδυναμία απόδειξης αυτής της χρονικής προτεραιότητας. Τέλος, προβλέπονται οι όροι 
της διπλής εντολής καθώς και η περίπτωση της υπογραφής της τελικής σύμβασης για ακί-
νητο διαφορετικό από εκείνο του περιγραφέντος στη σύμβαση μεσιτείας.

Άρθρο 201 - Υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων
Στο άρθρο 201 περιγράφονται οι υποχρεώσεις των μεσιτών για εκ των προτέρων ενη-
μέρωση των εντολέων τους για νομικά ή πραγματικά ελαττώματα του ακινήτου και για 
προστασία του επαγγελματικού απορρήτου.
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V. Έκθεση Επιστημονικής Επιτροπής επί του Νομοσχεδίου, ν. 4072, Μεσίτες 
Ακινήτων

Επί του άρθρου 197 παρ. 1 και 3
Συμφώνως προς την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου, «Υπηρεσία Μεσιτείας είναι η 

υπόδειξη ευκαιριών ή η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με τα ακίνητα 
και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστα-
σης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων», κατά δε την παρ. 3, «Για θέματα που δεν ρυθμίζο-
νται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 703-707 του Αστικού 
Κώδικα περί μεσιτείας». Σημειώνεται ότι, κατά τη διάταξη του άρθρου 703 ΑΚ, «ε- κείνος 
που υποσχέθηκε αμοιβή σε κάποιον (μεσίτη) για τη μεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας 
για τη σύναψη μιας σύμβασης, έχει υποχρέωση να πληρώσει μόνον αν η σύμβαση καταρ-
τισθεί ως συνέπεια αυτής της μεσολάβησης ή υπόδειξης». Όπως έχει παγίως νομολογηθεί 
(Απ 60/2009, ΕφΑθ, 3876/2010, ΔΕΕ 2011, σελ. 825), επειδή «πότε υπάρχει μεσολά-
βηση και πότε υπόδειξη δεν ορίζεται στο νόμο (…), η μεσολάβηση περιλαμβάνει συνήθως, 
κάθε πρόσφορη ενέργεια του μεσίτη, για να έλθουν σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
με σκοπό να συνεννοηθούν για την κατάρτιση της συμβάσεως και είναι δυνατό, αλλά δεν 
απαιτείται, να περιλαμβάνει επιπλέον και την παρακολούθηση από τον μεσίτη των συνεν-
νοήσεων των μερών, τη μεταφορά ή γνωστοποίηση των προτεινομένων από το ένα μέρος 
στο άλλο όρων ή και τη διαπραγμάτευση των όρων αυτών, ενώ η υπόδειξη ευκαιρίας είναι 
κάτι λιγότερο από τη μεσολάβηση, διότι με αυτήν ο μεσίτης ενημερώνει απλώς τον εντολέα 
του για την ύπαρξη συγκεκριμένης και άγνωστης προηγουμένως σ’ αυτόν δυνατότητας συ-
νάψεως της συμβάσεως που τον ενδιαφέρει. Η εντολή προς τον μεσίτη μπορεί να αφορά 
μόνον τη μεσολάβηση ή μόνον την υπόδειξη ευκαιρίας ή και τις δύο». 

Επί του άρθρου 198 παρ. 1 στοιχ. β΄
Στο άρθρο 198 παρ. 1 στοιχ. β΄ προβλέπεται ότι προϋπόθεση άσκησης του επαγγέλμα-

τος του μεσίτη είναι το φυσικό πρόσωπο να μην έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή για 
περιοριστικώς απαριθμούμενα πλημμελήματα, στα οποία θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί, 
εάν αυτή είναι η βούληση του νομοθέτη, και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες.

Επί του άρθρου 200 παρ. 5 
Κατά την ανωτέρω διάταξη, «ο μεσίτης ακινήτων έχει δικαίωμα να αξιώσει τη συμφω-

νηθείσα αμοιβή κατά την κατάρτιση της κύριας σύμβασης, εφόσον έχει ο ίδιος μεσολα-
βήσει στη σύναψή της ανεξάρτητα από το είδος της κύριας σύμβασης που καταρτίστη-
κε τελικά για το ακίνητο». Έχει κριθεί σχετικώς ότι, για να δικαιούται ο μεσίτης «αμοιβή 
πρέπει (…) να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μεσιτικής δραστηριότητας και της 
καταρτίσεως της πράξεως, για την οποία δόθηκε η εντολή. Εξάλλου, στην εντολή προς 
υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη αστικής συμβάσεως δεν απαιτούνται περαιτέρω προ-
σωπικές ενέργειες του μεσίτη, αφού αρκεί ότι έλαβε χώρα υπόδειξη ευκαιρίας και ότι η 
σύμβαση καταρτίστηκε λόγω της υπόδειξης αυτής, μάλιστα δε η σύναψη της συμβάσεως 
δεν απαιτείται να είναι αποκλειστικώς και κυρίως το προϊόν των ενεργειών του μεσίτη, διότι 
δεν αποκλείεται και παρεπόμενη ενέργεια αυτού ή άλλη δευτερεύουσα προσπάθεια του 
να είναι υπό ορισμένες συνθήκες επαρκής ή και η μόνη απαιτούμενη, όπως το γεγονός 
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ότι ο μεσίτης έδωσε στον εντολέα του τη διεύθυνση και το όνομα του ενδιαφερομένου 
για τη σύναψη της σύμβασης, ώστε να καθιστά δυνατή την απευθείας διαπραγμάτευση. 
Απαιτείται, δηλαδή, για τη δημιουργία υποχρεώσεως προς καταβολή της μεσιτικής αμοι-
βής, αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μεσολαβήσεως ή της υποδείξεως ευκαιρίας και της 
καταρτίσεως της συμβάσεως, όχι όμως και συμφωνία των οικονομικών όρων αυτής, που 
υπόκειται στην ελευθερία συναλλακτικής δράσεως των συμβαλλομένων, εκτός αν η κατα-
βολή της αμοιβής εξαρτήθηκε από την κατάρτιση της συμβάσεως με τους όρους που κα-
θορίστηκαν, όπως με την επιτυχία ορισμένου τιμήματος» (βλ. ενδεικτικώς, Απ 676/2007, 
Απ 964/2006 ΝοΒ, 2006, σελ. 1478, Απ 965/2006, Απ 379/2005 ΕλλΔνη, 2005, σελ. 
208, Απ 1524/2003 ΕλλΔνη 2005, σελ. 702).
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VI. Αστικός Κώδικας
Κεφάλαιο 20: Μεσιτεία, Άρθρα 703-707

Άρθρο 703 - Έννοια
Εκείνος που υποσχέθηκε αμοιβή σε κάποιον (μεσίτη) για τη μεσολάβηση ή την υπόδειξη 
ευκαιρίας για τη σύναψη μιας σύμβασης, έχει υποχρέωση να πληρώσει μόνο αν η σύμβα-
ση καταρτιστεί ως συνέπεια αυτής της μεσολάβησης ή υπόδειξης. Αν καταρτίστηκε προ-
σύμφωνο αλλά η οριστική σύμβαση ματαιώθηκε, οφείλεται μόνο η μισή αμοιβή. Για τις 
δαπάνες του ο μεσίτης έχει αξίωση, μόνο αν συμφωνήθηκε η καταβολή τους. Σ› αυτή την 
περίπτωση οι δαπάνες οφείλονται και αν ακόμη δεν καταρτίστηκε η σύμβαση.

Άρθρο 704
Αν η σύμβαση καταρτίστηκε με αναβλητική αίρεση, η αμοιβή του μεσίτη καταβάλλεται, αν 
πληρωθεί η αίρεση. Αν η σύμβαση καταρτίστηκε με διαλυτική αίρεση, η αμοιβή καταβάλ-
λεται μόλις συναφθεί η σύμβαση.

Άρθρο 705
Αμοιβή λογίζεται ότι συμφωνήθηκε σιωπηρά, αν η μεσολάβηση ή η υπόδειξη κατά τις συνη-
θισμένες περιστάσεις γίνεται μόνο με αμοιβή ή αν ανατέθηκε σε επαγγελματία μεσίτη.  Αν 
δεν ορίστηκε το ποσό της αμοιβής, οφείλεται η αμοιβή που ισχύει κατά τη διατίμηση και, 
αν δεν υπάρχει διατίμηση, η αμοιβή που συνηθίζεται στον τόπο.

Άρθρο 706
Ο μεσίτης δεν έχει δικαίωμα σε αμοιβή ούτε σε δαπάνες, αν αντίθετα με το περιεχόμενο 
της σύμβασης, ενέργησε και για τον άλλο συμβαλλόμενο. Το ίδιο ισχύει αν ο μεσίτης δέ-
χτηκε από τον άλλο υπόσχεση αμοιβής υπό περιστάσεις αντίθετες προς την καλή πίστη.

Άρθρο 707 - Υπέρμετρη αμοιβή
Αν η συμφωνημένη αμοιβή του μεσίτη είναι δυσανάλογα μεγάλη, μειώνεται από το δικα-
στήριο, με αίτηση του οφειλέτη, στο μέτρο που αρμόζει.
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