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Φορολογία της Προσόδου των Ακινήτων
 Φόρος εισοδήματος μισθωμάτων, κρατήσεις στα μισθώματα από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
Φορολογία της Αξίας Ακινήτου
 Περιοδικοί ή ετήσιοι φόροι (ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ).
 Ειδική φορολογία επί των ακινήτων εταιρειών.
 Φόροι που επιβάλλονται σε κάθε μεταβολή των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των
ακινήτων (μεταβίβασης, κληρονομιάς, γονικής παροχής, δωρεάς)
Φόρος = Φορολογητέα Αξία Ακινήτου × Συντελεστής Φορολόγησης
Φορολογητέα Αξία = Αντικειμενική Αξία ή Αξία Συμβολαίου (όταν 𝑉𝑉𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 < 𝑉𝑉𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 ).

Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων : 4 Υποσυστήματα για εντός και
εκτός σχεδίου περιοχές. Για τυπικό ακίνητο σε εντός σχεδίου περιοχή:
𝑉𝑉𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 = Τιμή Ζώνης ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖 � Ε

όπου 𝑥𝑥𝑖𝑖 = αυξομειωτικοί συντελεστές, Ε = εμβαδόν

Μάρτιος 2007: Τελευταία Αναπροσαρμογή του Συστήματος.
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Αδυναμίες Φορολογικού και Αντικειμενικού Συστήματος
- Άτακτη χρονικά αναπροσαρμογή Σ.Α.Π.Α.Α.
- Λόγω οικονομικής κρίσης 𝑉𝑉𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 > Εμπορική Αξία
- Υψηλοί φόροι στην κατοχή των ακινήτων λόγω σημαντικής μείωσης αγοραπωλησιών για
οικιστικά & επαγγελματικά ακίνητα από το 2009-2015.
- Υψηλοί φόροι & συχνές μεταβολές φορολογικής νομοθεσίας
- Επιβολή νέων φόρων με καθαρά ταμειακούς στόχους στα ακίνητα
Εθνικό Κτηματολόγιο
- Στοιχεία ακινήτων, δικαιούχων & είδη δικαιωμάτων.
- Δεν καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με την αξία των ακινήτων.
- Δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο της χώρας  δεν μπορεί να αποτελέσει ακόμη εργαλείο
ανάπτυξης & άσκησης πολιτικής γης.
Σημερινές Ανάγκες: Δίκαιο και Σταθερό φορολογικό σύστημα στα ακίνητα.

Συστήματα Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων (Computer Assisted Mass Appraisal systems)
Η ανάγκη για ομοιομορφία και συνοχή στις εκτιμήσεις με σκοπό τη δίκαιη φορολόγηση και
η ανάγκη για επανεκτίμηση μεγάλου πλήθους ακινήτων  Ανάπτυξη Συστημάτων
Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων.
Ορισμός Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων
Αποτελεί ένα λογισμικό για τη διαχείριση της πληροφορίας που αφορά στα ακίνητα, στην
εκτίμηση, στην ενημέρωση των ιδιοκτητών και στην εξασφάλιση της δίκαιης κατανομής
των φορολογικών βαρών μέσω ενιαίων διαδικασιών εκτίμησης (Ζεντέλης, 2001).
Χρήση Συστημάτων CAMA
 Προσδιορισμός Φορολογητέας Αξίας.
 Απαλλοτριώσεις.
 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη.
 Αξιοποίηση Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας.
 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
 Επενδύσεις.

Συστατικά Μέρη Συστημάτων CAMA
 Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων.
 Υποσύστημα Ανάλυσης Πωλήσεων.
 Υποσύστημα Εκτίμησης Αξίας.
 Υποσύστημα Διοίκησης.

Η Συμβολή των GIS στα συστήματα CAMA
Location, location and location  θέση ακινήτου & αξία έννοιες συνυφασμένες.

Ένα σύστημα GIS προσφέρει σε ένα σύστημα μαζικών εκτιμήσεων τις εξής βασικές
λειτουργίες:
 Οργάνωση Χωρικής Βάσης Δεδομένων.
- Αναπαράσταση & Αποθήκευση χωρικών δεδομένων (Ορθοεικόνες, Ψ.Μ.Ε., φωτογραφίες
ακινήτων, Πολυγωνικά, γραμμικά και σημειακά διανυσματικά δεδομένα).
- Γεωκωδικοποίηση ακινήτων.
 Χαρτογραφική Απεικόνιση.
- Δημιουργία Θεματικών Χαρτών (απεικόνιση περιγραφικής πληροφορίας ακινήτων,
απεικόνιση αξιών, εντοπισμός σφαλμάτων, ερωτήματα χωρικής ανάλυσης).

-

Χωρική Ανάλυση.
Χωρικές Μεταβλητές.
Χωρική αυτοσυσχέτιση.
Ερωτήματα στη χωρική βάση.

 Ανάπτυξη Web GIS εφαρμογών.
- Δημοσιότητα αξιών στο κοινό  Διαφάνεια και αίσθημα δικαιοσύνης προς τους
φορολογούμενους.

Ανάπτυξη Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Οικιστικών Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου
(1/6)
Περιοχή Μελέτης : Δήμος Χαλανδρίου
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Δεδομένα Οικιστικών Ακινήτων
Εκτιμήσεις της αγοραίας αξίας 693 διαμερισμάτων του Δ. Χαλανδρίου για το χρονικό
διάστημα 2009-2011 και τα 2 πρώτα τρίμηνα του 2012 (ΤτΕ).
 Πίνακας με στοιχεία ακινήτου και την πληροφορία της εκτίμησης της εμπορικής αξίας.
- Διεύθυνση των ακινήτων παραδόθηκε με αλλοιωμένους τους αριθμούς των διευθύνσεων,
διατηρώντας το μονό ή ζυγό χαρακτήρα του αριθμού  συνέπειες στη χωρική ανάλυση
των ακινήτων.
Δεδομένα Γεωγραφικού Υπόβαθρου
 ΕΚΧΑ Α.Ε.
- Ορθοεικόνες (12 πινακίδες), πολύγωνα οικοπέδων, διοικητικό όριο Δήμου (format ArcGIS
shapefile, σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’87).
 ΕΛΣΤΑΤ
- πολύγωνα Ο.Τ., το ρέμα Χαλανδρίου, τους άξονες του οδικού δικτύου (format ArcGIS
shapefile, σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’87).
 Λοιπά Γεωγραφικά Δεδομένα
- Σημεία Ενδιαφέροντος  εξετάστηκε η επιρροή τους στην αγοραία αξία ακινήτων.
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Εξαρτημένη Μεταβλητή
 Αγοραία αξία. Αναφέρεται στη συνολική εκτιμώμενη αξία του ακινήτου, χωρίς την αξία
των βοηθητικών χώρων (θέση στάθμευσης και αποθήκη) που αποτελούν αυτοτελείς και
ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
Ανεξάρτητες Μεταβλητές – Χαρακτηριστικά Ακινήτου
 Επιφάνεια. Συνολικό εμβαδόν χώρων κύριας χρήσης ως κατοικία.
 Όροφος. Ποσοτική μεταβλητή διαστήματος. (-1 πρώτο υπόγειο, 0 ισόγειο, 1 πρώτος
όροφος κ.ο.κ)
 Παλαιότητα. Ημερομηνία εκτίμησης - έτος ολοκλήρωσης των εργασιών της κατασκευής.
 Αριθμός Θ.Σ. & Αριθμός αποθηκών. Είτε αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με
ποσοστό συνιδιοκτησίας είτε σε παρακολουθήματα, χωρίς ποσοστό συνιδιοκτησίας επί
του οικοπέδου.
 Εξαιρετική Ποιότητα Κατασκευής. Δίτιμη Ψευδομεταβλητή (τιμή 1: διαθέτει το
χαρακτηριστικό, αλλιώς τιμή 0).
 Προνομιακή θέση/θέα/περιβάλλον. π.χ. γωνιακό, με θέα, πλησίον πάρκου ή σταθμού
μετρό, σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους). Δίτιμη Ψευδομεταβλητή (τιμή 1: διαθέτει
το χαρακτηριστικό, αλλιώς τιμή 0).
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Ανεξάρτητες Μεταβλητές – Χωρικές Μεταβλητές
ArcGIS 10.3 software of ESRI
 Ζώνες Εγγύτητας σε Σταθμούς Μέσων Σταθερής Τροχιάς: "service areas“ ArcGIS Online
service, Zones 0-3, 3-6, 6-9 minutes (walk time 5km/h). 4 δίτιμων ψευδομεταβλητών.
 Ζώνες Εγγύτητας σε Κόμβους Αττικής Οδού: Generate service areas ArcGIS Online, Zones
0-250, 250-500, 500-750 meters από είσοδο/έξοδο Αττικής οδού. 4 δίτιμες
ψευδομεταβλητές.
 Ζώνη 50 μέτρων κατά μήκος Αττικής οδού: επιλογή οικοπέδων με πρόσωπο σε αυτή,
παραδοχή ότι τα διαμερίσματα που εμπίπτουν στη ζώνη έχουν και πρόσωπο στην Αττική
οδό.
 Ζώνες Εγγύτητας σε Χώρους Πρασίνου
 Ζώνες Εγγύτητας σε Χώρους Άθλησης
 Ζώνες Εγγύτητας σε Χώρους Εκπαίδευσης
 Ζώνες Εγγύτητας σε Νοσοκομείο
 Ζώνη Εγγύτητας στο Ρέμα Χαλανδρίου`

εργαλείο buffer, δημιουργία
ακτινικών ζωνών & δίτιμων
ψευδομεταβλητών
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Επιλογή Στατιστικής Μεθόδου - Πολλαπλή Γραμμική Ανάλυση Παλινδρόμησης
Στατιστικό Λογισμικό SPSS 23.0
 Η γενική εξίσωση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι η εξής:
Y= 𝑏𝑏𝑜𝑜 + 𝑏𝑏1 𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏2 𝑋𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑏𝑛𝑛 𝑋𝑋𝑛𝑛 + e



Υ: Εξαρτημένη μεταβλητή (αγοραία αξία).
Χ: Ανεξάρτητες μεταβλητές (χαρακτηριστικά ακινήτου & χωρικές μεταβλητές).
e: σφάλμα παλινδρομικού μοντέλου.
Οι συντελεστές 𝑏𝑏𝑜𝑜 , 𝑏𝑏1 …..𝑏𝑏𝑛𝑛 προκύπτουν με τη Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων.
Έλεγχος Ικανοποίησης Προϋποθέσεων MRA & Έλεγχος Ακραίων Οντοτήτων.

Διαχωρισμός Περιοχής Μελέτης
 Ανομοιομορφία ως προς τις χρήσεις γης και αρχιτεκτονική ανά υποπεριοχές στο Δ.
Χαλανδρίου.
 Ένα ενιαίο μοντέλο δεν είναι σε θέση να αναπαραστήσει την αγορά ακινήτων ολόκληρου
του δήμου  δημιουργία 3 παλινδρομικών μοντέλων.
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Μοντέλο Πατήματος
Αξία ακινήτου = 45197,112 + 2434,437*επιφάνεια - 5239,301*παλαιότητα +
15165,651*όροφος
Μοντέλο Κέντρου Δήμου Χαλανδρίου
Αξία ακινήτου = 73056,623 + 2033*επιφάνεια - 2659,177*παλαιότητα
Μοντέλο Υπόλοιπου Χαλανδρίου
Αξία ακινήτου = 54796,241 + 2133,402 *επιφάνεια – 2524,218*παλαιότητα +
5508,549*όροφος + 9662,706*ζώνη 3-6 λεπτών από σταθμό μέσου σταθερής τροχιάς
 Αύξηση της επιφάνειας του ακινήτου κατά 1 τ.μ. οδηγεί σε μεγαλύτερη αύξηση της
συνολικής αξίας στο Πάτημα σε σχέση με τον Υπόλοιπο Δήμο Χαλανδρίου και ακόμα
μεγαλύτερη από το Κέντρο του Δήμου.
 Αύξηση ενός χρόνου παλαιότητας οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση της αξίας του ακινήτου
στο Πάτημα σε σχέση με το Κέντρο και ακόμα μεγαλύτερη από το Υπόλοιπο Χαλάνδρι.
 Όροφος στατιστικά σημαντικός στο μοντέλο Πατήματος & Υπόλοιπου Χαλανδρίου.
Απουσία μεταβλητής από το μοντέλο του κέντρου.
 Στο μοντέλο για το Υπόλοιπο Χαλανδρίου στατιστικά σημαντική η ζώνη των 3 - 6 λεπτών
από τους σταθμούς σταθερής τροχιάς.

Δημιουργία Διαδικτυακής Εφαρμογής
Σκοπός Εφαρμογής
 Να παρέχει μια πρώτη προσέγγιση του επιπέδου της εμπορικής αξίας των οικιστικών
ακινήτων του Δ. Χαλανδρίου.
 Δημοσιότητα Εμπορικών αξιών & Διαφάνεια στην Αγορά ακινήτων του δήμου.
Χρήστες
 Ιδιοκτήτες οικιστικών ακινήτων στο Δ. Χαλανδρίου.
 Ενδιαφερόμενοι αγοραστές οικιστικών ακινήτων στο Δ. Χαλανδρίου.
 Μεσίτες για εκτίμηση των ακινήτων στο Δ. Χαλανδρίου.

Πρόσβαση στην web εφαρμογή: http://avmchalandri.co.nf/el/

Συμπεράσματα – Προτάσεις
Σημερινές Ανάγκες
 Δημιουργία Επίσημης Βάσης Δεδομένων Πωλήσεων Ακινήτων.
 Δημιουργία συστήματος CAMA, ως υποσύστημα του Κτηματολογίου, ώστε να
δημιουργηθεί ένα πολυδιάστατο εργαλείο ανάπτυξης.
Eιδικά Συμπεράσματα – Προτάσεις:
 Τα μοντέλα λαμβάνουν υπόψη ορισμένες από τις βασικές παραμέτρους του ακινήτου 
περιθώρια βελτίωσης μοντέλων  συλλογή δεδομένων με ορθή χωρική διάσταση.
 Τα μοντέλα δημιουργήθηκαν & βαθμονομήθηκαν με δεδομένα εμπορικών αξιών 20092012  το σύστημα πρέπει να τροφοδοτείται με τιμές πρόσφατων πωλήσεων.
 Τα Συστήματα Μαζικών Εκτιμήσεων δεν προσεγγίζουν την ακρίβεια των μεμονωμένων
εκτιμήσεων.
 Η web εφαρμογή πραγματοποιεί μια πρώτη προσέγγιση της εμπορικής αξίας του ακινήτου
για ενημέρωση των χρηστών  ενσωμάτωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.
Χαλανδρίου.
 Η στενή σύνδεση των Συστημάτων Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων με το
Κτηματολογικό Σύστημα και τα Γεωγραφικών Συστήματα Πληροφοριών καθιστούν τη θέση
του Τοπογράφου Μηχανικού σε αυτά απαραίτητη.
 Απαιτείται Διεπιστημονικότητα.
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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