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ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

• Λογιστική: IFRS (Δ.Π.Χ.Α.)

• Γη: ILMS

• Κατασκευές: ICMS

• Μέτρηση ακινήτων: IPMS 

• Εκτιμητική: IVS 



Στην Ελλάδα οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με:

• Τα πρότυπα του «Red Book, RICS Valuation - Global Standards 2017», τα
οποία συμπλέουν με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (ΔΕΠ) της International
Valuation Standards Committee (IVSC) και το εγχειρίδιο «IVS 2017», του
Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Μεγάλης
Βρετανίας (Royal Institution of Chartered Surveyors).

• Τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGOVA (The European Group of
Valuers Association). Σήμερα είναι σε ισχύ τα πρότυπα του 2016 – 8η έκδοση
«Blue Book, EVS 2016»

• Δεν υπάρχουν Εθνικά Εκτιμητικά Πρότυπα



Διεθνή εκτιμητικά πρότυπα - 2017

Περιεχόμενα
Εισαγωγή/Γλωσσάρι/Πλαίσιο
General Standards
• IVS 101 Scope of Work 
• IVS 102 Investigations and Compliance 
• IVS 103 Reporting 
• IVS 104 Bases of Value
• IVS 105 Valuation Approaches and Methods 
Asset Standards
• IVS 200 Businesses and Business Interests
• IVS 210 Intangible Assets
• IVS 300 Plant and Equipment
• IVS 400 Real Property Interests
• IVS 410 Development Property
• IVS 500 Financial Instruments
Index

*The International Valuation Standards Council (IVSC) is an independent,
not-for-profit, private sector standards organization incorporated in the
United States and with its operational headquarters in London, UK. IVSC
develops international technical and ethical standards for valuations on
which investors and others rely.

https://en.wikipedia.org/wiki/Standards_organisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Standards_organisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Standards_organisation
https://en.wikipedia.org/wiki/London
https://en.wikipedia.org/wiki/International_standard


RED BOOK - 2017

Περιεχόμενα

Part 3: Professional standards 
• PS 1 Compliance with standards where a written valuation is provided
• PS 2 Ethics, competency, objectivity and disclosures
Part 4: Valuation technical and performance standards 
• VPS 1 Terms of engagement (scope of work)
• VPS 2 Inspections, investigations and records 
• VPS 3 Valuation reports
• VPS 4 Bases of value, assumptions and special assumptions 
• VPS 5 Valuation approaches and methods
Part 5: Valuation applications 
• VPGA 1 Valuation for inclusion in financial statements
• VPGA 2 Valuation of interests for secured lending
• VPGA 3 Valuation of businesses and business interests
• VPGA 4 Valuation of individual trade related properties
• VPGA 5 Valuation of plant and equipment 
• VPGA 6 Valuation of intangible assets 
• VPGA 7 Valuation of personal property, including arts and antiques 
• VPGA 8 Valuation of real property interests 
• VPGA 9 Identification of portfolios, collections and groups of properties 
• VPGA 10 Matters that may give rise to material valuation uncertainty
Part 6: International Valuation Standards 2017 

*Το RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) είναι ο
επαγγελματικός οργανισμός εκτιμητών και πραγματογνωμόνων της
Μεγάλης Βρετανίας



Εκτιμητικά – Επαγγελματικά Πρότυπα 
Ιανουαρίου 2014 του RICS (Ελληνική 
μετάφραση)
• Υποχρεωτικές δεοντολογικές και τεχνικές οδηγίες 

για τα μέλη του RICS που ασχολούνται με την 
αποτίμηση ακινήτων.

• Απαιτεί υποχρεωτική συμμόρφωση με τα IVS 
(ΔΕΠ) και εξηγεί τον τρόπο εφαρμογής τους.



Κάποιες βασικές έννοιες (Red Book 2014)

• Ακίνητο 
Γη και όλα τα στοιχεία τα οποία αποτελούν φυσικό μέρος της γης (π.χ. δέντρα, μεταλλεύματα) καθώς και στοιχεία που έχουν προσαρτηθεί στη γη 
– π.χ. κτίρια, βελτιώσεις οικοπέδου και όλες οι μόνιμες κτιριακές προσαρτήσεις (π.χ. μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για το 
δίκτυο ενός κτιρίου) που βρίσκονται κάτω και πάνω από το έδαφος
• Ακίνητη περιουσία
Όλα τα δικαιώματα, συμφέροντα και οφέλη που σχετίζονται με την κυριότητα ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε αρνητικών 
δικαιωμάτων, συμμετοχών ή οφελών (δηλαδή τα καθήκοντα, τις επιβαρύνσεις ή τις υποχρεώσεις) αναφορικά με το δικαίωμα που εκτιμάται.
• Ακίνητο-επιχείρηση
Οποιοδήποτε είδος ακίνητης περιουσίας σχεδιασμένης για ένα συγκεκριμένο είδος επιχείρησης, όπου η αξία του ακινήτου αντικατοπτρίζει τις 
εμπορικές προοπτικές της εν λόγω επιχείρησης.
• Ειδικό ακίνητο
Ένα ακίνητο το οποίο σπανίως πωλείται στην αγορά, ή δεν πωλείται ποτέ, και ο μόνος τρόπος να πωληθεί είναι με πώληση της επιχείρησης ή της 
οντότητας της οποίας είναι μέρος, λόγω της μοναδικότητας που προκύπτει από την ειδική του φύση και σχεδιασμό, τη διαμόρφωσή του, το 
μέγεθος, την τοποθεσία του ή άλλους παράγοντες.
• Επενδυτικό ακίνητο
Ακίνητη περιουσία η οποία είναι οικόπεδο ή κτίριο, ή μέρος κτιρίου, ή και τα δύο, που αποτελεί αντικείμενο κατοχής από τον ιδιοκτήτη με σκοπό 
την απόκτηση μισθωμάτων ή υπεραξίας κεφαλαίου, ή και των δύο, και όχι για: (α) χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, ή 
για διοικητικούς σκοπούς, ή (β) πωλήσεις στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της επιχείρησης.
• Ειδικός αγοραστής
Ένας συγκεκριμένος αγοραστής για τον οποίο ένα ορισμένο περιουσιακό στοιχείο έχει ειδική αξία λόγω πλεονεκτημάτων, τα οποία απορρέουν 
από την κυριότητα του στοιχείου και δεν θα ήταν διαθέσιμα σε άλλους αγοραστές στην αγορά.
• Ειδική αξία
Ένα ποσό το οποίο αντικατοπτρίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός περιουσιακού στοιχείου, τα οποία έχουν αξία για έναν ειδικό αγοραστή.



Κάποιες βασικές έννοιες (Red Book 2014)

• βάση αξίας
Απεικόνιση των θεμελιωδών υποθέσεων επιμέτρησης μίας εκτίμησης
• προσέγγιση αγοράς
Προσέγγιση η οποία παρέχει μια ένδειξη αξίας, συγκρίνοντας το υπό εξέταση περιουσιακό στοιχείο με ίδια
ακριβώς ή παρόμοια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις τιμές τους.
• προσέγγιση εισοδήματος
Προσέγγιση η οποία παρέχει μια ένδειξη αξίας, μετατρέποντας μελλοντικές ταμειακές ροές σε μία ενιαία
τρέχουσα κεφαλαιακή αξία.
• προσέγγιση κόστους
Μια προσέγγιση η οποία παρέχει μία ένδειξη αξίας χρησιμοποιώντας την οικονομική αρχή ότι ένας
αγοραστής δεν θα πληρώσει τίποτε περισσότερο για ένα περιουσιακό στοιχείο από το κόστος απόκτησης
ενός περιουσιακού στοιχείου ίσης χρησιμότητας, είτε μέσω αγοράς είτε μέσω κατασκευής.
• Άποσβεσμένο κόστος αντικατάστασης (ΑΚΑ)
Το τρέχον κόστος αντικατάστασης ενός περιουσιακού στοιχείου με το σύγχρονο ισοδύναμό του,
απομειούμενο για τη φυσική φθορά και όλες τις σχετικές μορφές απαξίωσης και βελτιστοποίησης



Κάποιες βασικές έννοιες (Red Book 2014)

• υπόθεση
Μία εικασία η οποία θεωρείται αληθής. Αναφέρεται σε γεγονότα, συνθήκες ή καταστάσεις οι
οποίες επηρεάζουν το αντικείμενο μιας εκτίμησης ή την προσέγγιση για μία εκτίμηση, η οποία,
βάσει συμφωνίας, δεν χρειάζεται να επιβεβαιωθεί από τον εκτιμητή ως μέρος της διαδικασίας
εκτίμησης. Συνήθως, μία υπόθεση γίνεται σε περίπτωση που δεν απαιτείται συγκεκριμένη έρευνα
από τον εκτιμητή προκειμένου να αποδείξει ότι κάτι είναι αληθές.

• ειδική υπόθεση
Μια υπόθεση η οποία είτε υποθέτει γεγονότα που διαφέρουν από τα πραγματικά γεγονότα τα
οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία εκτίμησης, είτε δεν θα γινόταν από έναν τυπικό
συμμετέχοντα στην αγορά σε μια συναλλαγή την ημερομηνία εκτίμησης.

• παρέκκλιση
Ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η υποχρεωτική εφαρμογή των πρακτικών οδηγιών εκτίμησης
μπορεί να είναι ακατάλληλη ή πρακτικά ανέφικτη, ή ο εκτιμητής μπορεί να απαιτείται να
συμμορφωθεί με πρότυπα εκτός των προτύπων του RICS.



Red Book 2014 Επαγγελματικά πρότυπα (ΕπΠ) του RICS

ΕπΠ 1 Συμμόρφωση με πρότυπα και πρακτικές οδηγίες όπου παρέχεται έγγραφη εκτίμηση
ΕπΠ 2 Δεοντολογία, επάρκεια, αντικειμενικότητα και γνωστοποιήσεις

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα παρακάτω σημεία:
Δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το ΕπΠ 1 "Συμμόρφωση με πρότυπα και πρακτικές οδηγίες όταν παρέχεται έγγραφη εκτίμηση", ή από το ΕπΠ 2 "Δεοντολογία, επάρκεια, αντικειμενικότητα και
γνωστοποιήσεις", και τα πρότυπα αυτά είναι υποχρεωτικά σε όλες τις περιπτώσεις.
Εάν επικρατούν ειδικές συνθήκες, στις οποίες θεωρείται μη δέουσα η μερική ή ολική συμμόρφωση με την ΠΟΕ 1, την ΠΟΕ 2 και την ΠΟΕ 3 και οι συνθήκες αυτές δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις, τότε θα
πρέπει να επιβεβαιωθεί και να συμφωνηθεί με τον πελάτη ότι οι εν λόγω συνθήκες συνιστούν παρέκκλιση, και επίσης να συμπεριληφθεί σχετική σαφής δήλωση στους όρους ανάθεσης, την έκθεση και κάθε
δημοσιευόμενο στοιχείο που αναφέρεται στην έκθεση.

Δεδομένου ότι είναι θεμελιώδους σημασίας για την ακεραιότητα της διαδικασίας εκτίμησης, όλα τα μέλη που δραστηριοποιούνται ως εκτιμητές πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, επάρκεια και
κρίση για το συγκεκριμένο έργο, και επίσης πάντα να ενεργούν με τρόπο επαγγελματικό, χωρίς την οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επιρροή, μεροληψία ή σύγκρουση συμφερόντων.

Όλα τα μέλη του RICS δεσμεύονται από τους Κανόνες Δεοντολογίας του RICS. Για την υποστήριξη των μελών στην από πλευράς τους τήρηση των Κανόνων, το RICS έχει δημοσιεύσει ένα Παγκόσμιο πλαίσιο
Επαγγελματικών και Δεοντολογικών Προτύπων. Το πλαίσιο αυτό περιέχει πέντε πρότυπα, βάσει των οποίων τα μέλη υποχρεούνται:
να ενεργούν με ακεραιότητα, να παρέχουν πάντα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, να ενεργούν με τρόπο που προάγει το επάγγελμα, να αντιμετωπίζουν τους άλλους με σεβασμό, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες
τους.

Τα μέλη θα ενεργούν πάντοτε με ακεραιότητα και θα αποφεύγουν ενέργειες ή καταστάσεις οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζεται
σύγκρουση ή ενδεχόμενη σύγκρουση με τις εν λόγω υποχρεώσεις, πρέπει να εξετάζεται εάν ο εκτιμητής θα πρέπει να αποδεχθεί ή να αρνηθεί την εντολή. Προκειμένου να υπάρχει διαδρομή ελέγχου, πρέπει
να σημειώνονται όλοι οι έλεγχοι σύγκρουσης συμφερόντων και οι τρόποι επίλυσης των περιπτώσεων αυτών.

Δεν είναι δυνατό να υπάρξει ένας οριστικός κατάλογος των καταστάσεων στις οποίες ενδέχεται να προκύψει απειλή για την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα ενός μέλους. Ωστόσο, ακολουθούν
παραδείγματα στα οποία το μέλος συνήθως θα πρέπει είτε να προβεί σε κατάλληλη γνωστοποίηση και να προτείνει έναν τρόπο ικανοποιητικής διαχείρισης της σύγκρουσης ή, όταν εκτιμάται ότι η
οποιαδήποτε σύγκρουση που ενδέχεται να προκύψει δεν μπορεί να επιλυθεί ή να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά σύμφωνα με τα παρόντα επαγγελματικά πρότυπα, να αρνηθεί να:
•ενεργήσει για λογαριασμό του αγοραστή και του πωλητή ενός ακινήτου ή περιουσιακού στοιχείου στην ίδια συναλλαγή
•ενεργήσει για δύο ή περισσότερα μέρη που ανταγωνίζονται για την ίδια ευκαιρία
•πραγματοποιήσει εκτίμηση για λογαριασμό ενός δανειστή, όταν ταυτόχρονα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δανειολήπτη
•εκτιμήσει ένα ακίνητο ή περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει προηγουμένως εκτιμηθεί για λογαριασμό άλλου πελάτη
•αναλάβει μια εκτίμηση για χρήση από τρίτο πρόσωπο, σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία του εκτιμητή διατηρεί άλλες επ’ αμοιβή σχέσεις με τον πελάτη, και
•να εκτιμήσει τα συμφέροντα και των δύο μερών μιας συναλλαγής μίσθωσης.

Βλ. Και Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών (ΦΕΚ 1147/Β/2013)



Red Book 2014

Παγκόσμιες Πρακτικές Οδηγίες Εκτίμησης (ΠΟΕ) του RICS: 
• ΠΟΕ 1 Ελάχιστοι όροι ανάθεσης (VPS1 Terms of engagement)
• ΠΟΕ 2 Αυτοψίες και έρευνες (VPS2 Inspections investigations 

& records)
• ΠΟΕ 3 Εκθέσεις εκτίμησης (VPS3 Valuation report)
• ΠΟΕ 4 Βάσεις αξίας, υποθέσεις και ειδικές υποθέσεις (VPS4

Bases of value, assumptions & special assumptions)

• VPS5 Valuation approaches  & methods (2017)

IVS

ΔΕΠ 101 Aντικείμενο Εργασιών (101 Scope of Work)

ΔΕΠ 102 Υλοποίηση (102 Investigations  & Compliance)

ΔΕΠ 103 Εκθέσεις (103 Reporting)

Πλαίσιο ΔΕΠ Βάση αξίας (104 Basis of value)

105 Valuation approaches &  Methods (2017)

Περιέχουν συγκεκριμένες, υποχρεωτικές απαιτήσεις και σχετικές οδηγίες υλοποίησης σε σχέση με
τη διαδικασία σύνταξης μιας εκτίμησης που συμμορφώνεται με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα
(ΔΕΠ).



ΠΟΕ 1 Ελάχιστοι όροι ανάθεσης
Οι όροι του ΔΕΠ 101 "Αντικείμενο Εργασιών" είναι:
(α) Προσδιορισμός και ιδιότητα του εκτιμητή
Δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται:
• η ταυτότητα του εκτιμητή. Ο εκτιμητής μπορεί να είναι άτομο ή εταιρεία
• ότι ο εκτιμητής είναι σε θέση να παράσχει αντικειμενική και αμερόληπτη εκτίμηση
• το εάν ο εκτιμητής συνδέεται ή εμπλέκεται ουσιαστικά στο αντικείμενο του έργου της εκτίμησης ή στο μέρος που αναθέτει το έργο
• το ότι ο εκτιμητής έχει την επάρκεια να αναλάβει το έργο της εκτίμησης. Εάν ο εκτιμητής χρειάζεται να αναζητήσει ουσιαστική βοήθεια από άλλους για οποιαδήποτε παράμετρο του έργου, η φύση της

εν λόγω βοήθειας και η έκταση στην οποία ο εκτιμητής θα βασιστεί σε αυτήν θα πρέπει να συμφωνείται και να καταγράφεται.

(β) Προσδιορισμός του πελάτη και οποιωνδήποτε άλλων προβλεπόμενων αποδεκτών
• Η επιβεβαίωση αυτών για τους οποίους εκτελείται η εκτίμηση είναι σημαντική για τον καθορισμό της μορφής και του περιεχομένου της έκθεσης εκτίμησης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η έκθεση

αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τις ανάγκες τους.
• Κάθε περιορισμός σχετικά με αυτούς οι οποίοι δύνανται να βασιστούν στο έργο της εκτίμησης θα συμφωνείται και θα καταγράφεται.

(γ) Σκοπός της εκτίμησης
• Ο σκοπός για τον οποίο συντάσσεται η εκτίμηση θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια- παραδείγματα: η εκτίμηση απαιτείται για την εξασφάλιση δανείου, την υποστήριξη μεταβίβασης μετοχών ή την

υποστήριξη έκδοσης μετοχών. Ο σκοπός μιας εκτίμησης καθορίζει τη βάση αξίας.
• Είναι σημαντικό οι συμβουλευτικές υπηρεσίες εκτίμησης να μην χρησιμοποιούνται εκτός του πλαισίου τους ή για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονται.

(δ) Προσδιορισμός του προς εκτίμηση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης
• Δύναται να χρειάζεται διευκρίνηση, προκειμένου να υπάρξει η διάκριση μεταξύ ενός περιουσιακού στοιχείου και του δικαιώματος συμμετοχής ή χρήσης του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.
• Εάν η εκτίμηση αφορά σε περιουσιακό στοιχείο το οποίο αξιοποιείται σε συνδυασμό με άλλα περιουσιακά στοιχεία, είναι αναγκαίο να διευκρινίζεται εάν τα περιουσιακά στοιχεία αυτά

περιλαμβάνονται στην ανάθεση της εκτίμησης, εξαιρούνται αλλά θεωρούνται ότι είναι διαθέσιμα ή εξαιρούνται και θεωρούνται ότι δεν είναι διαθέσιμα

(ε) Βάση αξίας
Η βάση εκτίμησης πρέπει να είναι κατάλληλη για το σκοπό της. Η πηγή του ορισμού οποιασδήποτε βάσης αξίας χρησιμοποιείται πρέπει να αναφέρεται, ή η εν λόγω βάση να επεξηγείται. Η απαίτηση αυτή
δεν ισχύει στην περίπτωση αναθεώρησης εκτίμησης όταν δεν πρόκειται να υποβληθεί γνωμοδότηση για την αξία, ή δεν απαιτείται η διατύπωση σχολίων για τη βάση αξίας που χρησιμοποιείται. Οι βάσεις
εκτίμησης που αναγνωρίζονται από τα ΔΕΠ ορίζονται και αναλύονται στο Πλαίσιο ΔΕΠ, μπορεί όμως να χρησιμοποιούνται και άλλες βάσεις. Ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί το νόμισμα
αναφοράς της εκτίμησης.



(στ) Ημερομηνία εκτίμησης

Η ημερομηνία εκτίμησης μπορεί να διαφέρει από την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να εκδοθεί η έκθεση ή την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να αναληφθούν ή να ολοκληρωθούν έρευνες. Στις
απαιτούμενες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός των ημερομηνιών αυτών.

(ζ) Έκταση έρευνας

• Κάθε περιορισμός ή περιστολή σχετικά με την αυτοψία, την έρευνα και την ανάλυση για το σκοπό του έργου της εκτίμησης θα πρέπει να αναφέρεται στο αντικείμενο εργασιών.

• Εάν οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες λόγω του ότι οι προϋποθέσεις της ανάθεσης περιορίζουν τη διερεύνηση, εφόσον η ανάθεση γίνει αποδεκτή, τότε οι εν λόγω περιορισμοί και οποιεσδήποτε
υποθέσεις ή ειδικές υποθέσεις που πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα των περιορισμών θα καταγράφονται στο αντικείμενο εργασιών.

(η) Φύση και πηγή πληροφοριών στις οποίες θα βασιστεί η εκτίμηση

Η φύση και η πηγή των οποιωνδήποτε σχετικών πληροφοριών στις οποίες θα βασιστεί η εκτίμηση, καθώς και η έκταση της επαλήθευσης που τυχόν θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία της εκτίμησης, θα
συμφωνούνται και θα καταγράφονται.

(θ) Υποθέσεις και ειδικές υποθέσεις

• Όλες οι υποθέσεις και τυχόν ειδικές υποθέσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη διεξαγωγή και σύνταξη της έκθεσης της αναφοράς θα πρέπει να καταγράφονται.

• Οι υποθέσεις είναι θέματα τα οποία μπορούν εύλογα να γίνουν αποδεκτά ως πραγματικότητα στο πλαίσιο του έργου της εκτίμησης, χωρίς συγκεκριμένη διερεύνηση ή επαλήθευση. Είναι θέματα τα οποία, από
τη στιγμή που αναφέρονται, είναι προς αποδοχή για την κατανόηση της εκτίμησης ή άλλων συμβουλών που παρέχονται.

• Η ειδική υπόθεση είναι μια υπόθεση η οποία είτε υιοθετεί γεγονότα που διαφέρουν από τα πραγματικά γεγονότα τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία εκτίμησης, είτε δεν θα την υιοθετούσε ένας τυπικός
παράγοντας της αγοράς σε μια συναλλαγή κατά την ημερομηνία εκτίμησης.

• Οι ειδικές υποθέσεις χρησιμοποιούνται συχνά για να επεξηγηθεί η επίδραση στην αξία, συνθηκών που έχουν μεταβληθεί. Παραδείγματα ειδικών υποθέσεων:

▫ ότι ένα προτεινόμενο κτίριο τελικά είχε ολοκληρωθεί την ημερομηνία εκτίμησης

▫ ότι μια συγκεκριμένη σύμβαση υπήρχε την ημερομηνία εκτίμησης, χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί

▫ ότι ένα χρηματοοικονομικό μέσο εκτιμάται με χρήση μιας καμπύλης απόδοσης η οποία είναι διαφορετική από αυτήν που θα χρησιμοποιούσε ένας παράγοντας της αγοράς.

• Θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο υποθέσεις και ειδικές υποθέσεις οι οποίες είναι εύλογες και σχετικές με τον σκοπό για τον οποίο απαιτείται η εκτίμηση.

(ι) Περιορισμοί χρήσης, διανομής ή δημοσίευσης

Οι περιπτώσεις στις οποίες είναι αναγκαίο ή επιθυμητό να περιορίζεται η χρήση των συμβουλών εκτίμησης ή όσων βασίζονται σε αυτήν θα πρέπει να καταγράφονται. Θα πρέπει επίσης να καταγράφονται
περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ζητήματα τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν τη διατύπωση επιφυλάξεων στην εκτίμηση.

(ια) Επιβεβαίωση του ότι η εκτίμηση θα αναληφθεί σύμφωνα με τα ΔΕΠ

Άν και απαιτείται βεβαίωση της συμμόρφωσης με τα ΔΕΠ, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου ο σκοπός του έργου της εκτίμησης απαιτεί παρέκκλιση από τα ΔΕΠ. Κάθε ως άνω παρέκκλιση θα προσδιορίζεται
και θα τεκμηριώνεται. Παρεκκλίσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα παραπλανητικές εκτιμήσεις δεν δικαιολογούνται.

(ιβ) Περιγραφή της έκθεσης

Η επιβεβαίωση της μορφής της έκθεσης που θα υποβληθεί θα συμφωνείται και θα καταγράφεται. Θα γίνεται αναφορά σε οποιαδήποτε περιεχόμενα της έκθεσης, τα οποία προβλέπονται στο ΔΕΠ 102 "Εκθέσεις"
και πρόκειται να εξαιρεθούν.

ΠΟΕ 1 Ελάχιστοι όροι ανάθεσης



ΠΟΕ 2 Αυτοψίες και έρευνες
• Οι αυτοψίες και οι έρευνες πρέπει πάντα να διεξάγονται έως την έκταση που απαιτείται για να εκπονηθεί μία εκτίμηση, ώστε να είναι επαγγελματικά επαρκής για το σκοπό της. Ο

εκτιμητής πρέπει να προβαίνει σε εύλογες ενέργειες προκειμένου να επαληθεύει τις πληροφορίες στις οποίες βασίστηκε η σύνταξη της εκτίμησης και να διευκρινίζει με τον πελάτη
τις τυχόν αναγκαίες υποθέσεις στις οποίες θα βασιστεί η εκτίμηση, εάν αυτές δεν έχουν ήδη συμφωνηθεί. Οι αρχές που αναφέρονται στο ΔΕΠ 101 "Άντικείμενο Εργασιών" και το
ΔΕΠ 102 "Υλοποίηση" έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα πρακτική οδηγία εκτίμησης και θα πρέπει να ακολουθούνται.

• Παρόλο που ένας πελάτης δύναται να ζητήσει ή να συναινέσει στην υιοθέτηση μιας υπόθεσης, εάν ωστόσο – μετά από αυτοψία – ο εκτιμητής θεωρεί ότι η εν λόγω υπόθεση δεν θα
μπορούσε να υιοθετηθεί σε ρεαλιστική βάση από ενδιαφερόμενο αγοραστή, η διαρκής υιοθέτηση της υπόθεσης αυτής καθίσταται ειδική υπόθεση (βλ. ΠΟΕ 4, παρ. 3 "Ειδικές
υποθέσεις").

• Εάν δεν διατίθενται σχετικές πληροφορίες λόγω του ότι οι όροι της εντολής απαγορεύουν την αυτοψία, ή σε περιπτώσεις όπου συμφωνείται ότι οι αυτοψίες και έρευνες μπορούν
να είναι περιορισμένες, εάν η εντολή γίνει αποδεκτή, η εκτίμηση θα βασίζεται στις περιορισμένες πληροφορίες και θα ισχύει η ΠΟΕ 1, παρ. 9(ζ) "Έκταση ερευνών". Κάθε
περιορισμός στην αυτοψία ή έλλειψη σχετικών πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρεται στους όρους ανάθεσης και την έκθεση εκτίμησης. Εάν ο εκτιμητής θεωρεί ότι δεν είναι
δυνατόν να παράσχει μια εκτίμηση, ακόμα και εκτίμηση υπό περιορισμούς, θα πρέπει να αρνείται την εντολή.

• Πολλά θέματα τα οποία γίνονται αντιληπτά στη διάρκεια της αυτοψίας ακίνητης περιουσίας δύναται να έχουν αντίκτυπο στην αντίληψη που επικρατεί στην αγορά για την αξία της
σχετικής συμμετοχής στο ακίνητο. Κατά την εκτίμηση ακίνητης περιουσίας, στα θέματα τα οποία γίνονται αντιληπτά στη διάρκεια της αυτοψίας αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται
τα εξής:

(α) χαρακτηριστικά της γύρω περιοχής, καθώς και διαθεσιμότητα υποδομών επικοινωνιών και εγκαταστάσεων που επηρεάζουν την αξία

(β) χαρακτηριστικά του ακινήτου

(γ) διαστάσεις και εκτάσεις οικοπέδων και κτιρίων

(δ) κατασκευή οποιωνδήποτε κτιρίων και κατά προσέγγιση ηλικία τους

(ε) χρήσεις γης και κτιρίων

(στ) διαρρύθμιση χώρων

(ζ) φύση των εγκαταστάσεων, ανέσεων και δικτύων υπηρεσιών (η) σταθερά και αφαιρούμενα προσαρτήματα, βελτιώσεις

(θ) οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που θα αποτελούσαν κανονικά αναπόσπαστο τμήμα του κτιρίου (βλ. επίσης ΟΕΠΕ 5 "Εκτίμηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού")

(ι) εμφανής κατάσταση επισκευών και συντήρησης

(ια) εμφανείς κίνδυνοι, όπως αστάθεια του εδάφους, εξόρυξη ορυκτών ή μετάλλων, αέριο ραδονίου, κίνδυνος πλημμύρας από όλους τους μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των όμβριων και ποτάμιων πηγών

(ιβ) μη φυσικοί κίνδυνοι, όπως μόλυνση από ουσίες που βρίσκονται στο έδαφος ή κάτω από αυτό και προκύπτουν από τρέχουσες ή ιστορικές χρήσεις

(ιγ) άλλα επικίνδυνα υλικά που υπάρχουν ή διατηρούνται στο ακίνητο, όπως (…), και, τέλος,

(ιδ) οποιοιδήποτε φυσικής μορφής περιορισμοί στην περαιτέρω ανάπτυξη, ανάλογα με την περίπτωση.

• Επανεκτίμηση χωρίς νέα αυτοψία ακίνητης περιουσίας που έχει εκτιμηθεί στο παρελθόν από τον εκτιμητή ή την εταιρεία δεν πρέπει να αναλαμβάνεται, εκτός εάν ο εκτιμητής έχει
διαπιστώσει, με τρόπο ικανοποιητικό για αυτόν, ότι μετά την τελευταία αυτοψία δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στα φυσικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, ή τη φύση της
τοποθεσίας του.



Οι όροι του ΔΕΠ 103 "Εκθέσεις" θα πρέπει να τηρούνται και έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα πρακτική οδηγία
εκτίμησης.
(α) Προσδιορισμός και ιδιότητα του εκτιμητή
(β) Προσδιορισμός του πελάτη και οποιωνδήποτε άλλων προβλεπόμενων χρηστών
(γ) Σκοπός της εκτίμησης
(δ) Προσδιορισμός του προς εκτίμηση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης
(ε) Βάση αξίας
(στ) Ημερομηνία εκτίμησης
(ζ) Έκταση έρευνας
(η) Φύση και πηγή πληροφοριών στις οποίες θα βασιστεί η εκτίμηση
(θ) Υποθέσεις και ειδικές υποθέσεις
(ι) Περιορισμοί χρήσης, διανομής ή δημοσίευσης
• Στις περιπτώσεις όπου ο σκοπός της έκθεσης απαιτεί δημοσιευμένη αναφορά σε αυτήν, ο εκτιμητής πρέπει να κοινοποιεί μία πρόχειρη δήλωση για

να συμπεριληφθεί στη δημοσίευση. Αυτή θα πρέπει να παρέχεται ως ξεχωριστό έγγραφο, το οποίο μπορεί να επισυνάπτεται στην έκθεση. Εάν δεν
πρόκειται να δημοσιευθεί η πλήρης έκθεση, η πρόχειρη δήλωση θα πρέπει να συντάσσεται ως ξεχωριστό έγγραφο και να κοινοποιείται στον πελάτη
ταυτόχρονα με την έκθεση.

• Στην έννοια της "δημοσίευσης" δεν περιλαμβάνεται η κοινοποίηση της έκθεσης ή του ποσού της εκτίμησης σε αιτούντα ενυπόθηκο δανεισμό ή
δανειολήπτη ενυπόθηκου δανείου

(ια) Βεβαίωση για το ότι το έργο της εκτίμησης έχει αναληφθεί σύμφωνα με τα ΔΕΠ
(ιβ) Προσέγγιση και σκεπτικό της εκτίμησης 
(ιγ) Ποσό της εκτίμησης ή των εκτιμήσεων
(ιδ) Ημερομηνία της έκθεσης εκτίμησης

ΠΟΕ 3 Εκθέσεις εκτίμησης



• Ο εκτιμητής πρέπει να καθορίζει τη βάση αξίας, μαζί με τις υποθέσεις ή ειδικές 

υποθέσεις που τυχόν προβλέπονται για κάθε εκτίμηση που υποβάλλει.

• Βάσεις αξίας/Αναγνωρισμένες βάσεις αξίας
 αγοραία αξία
 αγοραίο μίσθωμα
 επενδυτική αξία
 εύλογη αξία – ορισμός ΔΠΧΑ
 εύλογη αξία – ορισμός ΔΕΠ.

• Υποθέσεις και Ειδικές υποθέσεις
• Εκτιμήσεις που αντικατοπτρίζουν έναν πραγματικό ή αναμενόμενο περιορισμό 

στην αγορά, και αναγκαστικές πωλήσεις
• Ειδικές υποθέσεις που σχετίζονται με προβλεπόμενες αξίες

ΠΟΕ 4 Βάσεις αξίας, υποθέσεις και ειδικές υποθέσεις



Αγοραία αξία

Ορίζεται ως το εκτιμώμενο ποσό έναντι του οποίου ένα περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση θα πρέπει να ανταλλαχθεί κατά την ημερομηνία
εκτίμησης μεταξύ πρόθυμου αγοραστή και πρόθυμου πωλητή, σε μια
συναλλαγή υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, ύστερα από τη
δέουσα εμπορική προώθηση και όταν τα μέρη έχουν ενεργήσει το
καθένα με πλήρη γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό.



Αγοραία αξία

Ορίζεται ως το εκτιμώμενο ποσό έναντι του οποίου ένα περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση θα πρέπει να ανταλλαχθεί κατά την ημερομηνία
εκτίμησης μεταξύ πρόθυμου αγοραστή και πρόθυμου πωλητή, σε μια
συναλλαγή υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, ύστερα από τη
δέουσα εμπορική προώθηση και όταν τα μέρη έχουν ενεργήσει το
καθένα με πλήρη γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό.



Αγοραία αξία

Ορίζεται ως το εκτιμώμενο ποσό έναντι του οποίου ένα περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση θα πρέπει να ανταλλαχθεί κατά την ημερομηνία
εκτίμησης μεταξύ πρόθυμου αγοραστή και πρόθυμου πωλητή, σε μια
συναλλαγή υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, ύστερα από τη
δέουσα εμπορική προώθηση και όταν τα μέρη έχουν ενεργήσει το
καθένα με πλήρη γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό.



Αγοραία αξία

Ορίζεται ως το εκτιμώμενο ποσό έναντι του οποίου ένα περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση θα πρέπει να ανταλλαχθεί κατά την ημερομηνία
εκτίμησης μεταξύ πρόθυμου αγοραστή και πρόθυμου πωλητή, σε μια
συναλλαγή υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, ύστερα από τη
δέουσα εμπορική προώθηση και όταν τα μέρη έχουν ενεργήσει το
καθένα με πλήρη γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό.



Αγοραία αξία

Ορίζεται ως το εκτιμώμενο ποσό έναντι του οποίου ένα περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση θα πρέπει να ανταλλαχθεί κατά την ημερομηνία
εκτίμησης μεταξύ πρόθυμου αγοραστή και πρόθυμου πωλητή, σε μια
συναλλαγή υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, ύστερα από τη
δέουσα εμπορική προώθηση και όταν τα μέρη έχουν ενεργήσει το
καθένα με πλήρη γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό.



Αγοραία αξία

Ορίζεται ως το εκτιμώμενο ποσό έναντι του οποίου ένα περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση θα πρέπει να ανταλλαχθεί κατά την ημερομηνία
εκτίμησης μεταξύ πρόθυμου αγοραστή και πρόθυμου πωλητή, σε μια
συναλλαγή υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, ύστερα από τη
δέουσα εμπορική προώθηση και όταν τα μέρη έχουν ενεργήσει το
καθένα με πλήρη γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό.



Αγοραία αξία

Ορίζεται ως το εκτιμώμενο ποσό έναντι του οποίου ένα περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση θα πρέπει να ανταλλαχθεί κατά την ημερομηνία
εκτίμησης μεταξύ πρόθυμου αγοραστή και πρόθυμου πωλητή, σε μια
συναλλαγή υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, ύστερα από τη
δέουσα εμπορική προώθηση και όταν τα μέρη έχουν ενεργήσει το
καθένα με πλήρη γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό.



Αγοραία αξία

Η αγοραία αξία είναι η βάση αξίας που απαιτείται στις περισσότερες
περιπτώσεις, αποτελώντας έναν διεθνώς αναγνωρισμένο ορισμό.
Περιγράφει μια ανταλλαγή μεταξύ μερών τα οποία δεν συνδέονται
μεταξύ τους και λειτουργούν ελεύθερα στην αγορά, ενώ αντιπροσωπεύει
το ποσό που θα αναγραφόταν σε μια υποθετική σύμβαση πώλησης, ή
αντίστοιχο νομικό έγγραφο, την ημερομηνία εκτίμησης, αποτυπώνοντας
όλους τους παράγοντες που θα λαμβάνονταν υπ’ όψιν γενικά από
φορείς της αγοράς στη διαμόρφωση των προσφορών τους με βάση την
υψηλότερη και καλύτερη δυνατή χρήση του περιουσιακού στοιχείου.



Αγοραίο Μίσθωμα
• Ορίζεται ως το εκτιμώμενο ποσό για το οποίο μία συμμετοχή σε ακίνητο θα

εκμισθωνόταν κατά την ημερομηνία εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου
εκμισθωτή και ενός πρόθυμου μισθωτή βάσει κατάλληλων όρων μίσθωσης
σε μια συναλλαγή με τους συνήθεις όρους της αγοράς, ύστερα από
κατάλληλη εμπορική προώθηση, και όπου τα μέρη ενήργησαν το καθένα με
πλήρη γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό.

• Το αγοραίο μίσθωμα χρησιμοποιείται κανονικά για να δηλώνει το ποσό
έναντι του οποίου μπορεί να μισθωθεί ένα κενό ακίνητο, ή έναντι του
οποίου μπορεί να ανανεωθεί η μίσθωση ενός μισθωμένου ακινήτου όταν
λήξει υφιστάμενη μίσθωση

• Οι εκτιμητές πρέπει, επομένως, όταν παρέχουν τη γνωμοδότησή τους για
αγοραίο μίσθωμα, να φροντίζουν ώστε να ορίζουν ξεκάθαρα τους βασικούς
όρους της μίσθωσης που υιοθετούνται ως υπόθεση.



Επενδυτική αξία
• Ορίζεται ως η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου για τον ιδιοκτήτη ή έναν ενδιαφερόμενο

ιδιοκτήτη, για σκοπούς ατομικής επένδυσης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Η επενδυτική αξία συχνά αναφέρεται και ως αξία προς συγκεκριμένο ιδιοκτήτη/ επενδυτή

(worth)

(Και κάποιες άλλες αξίες:
- Συνεργιστική αξία ή αξία συγχώνευσης (marriage value): Ένα πρόσθετο στοιχείο αξίας που
δημιουργείται με το συνδυασμό δύο ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων ή
δικαιωμάτων, όπου η συνδυασμένη αξία είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των επιμέρους
αξιών. (Αν η συνέργεια αφορά έναν συγκεκριμένο αγοραστή, η Αξία συνέργειας θα διαφέρει
από την αγοραία αξία καθώς τα χαρακτηριστικά του ακινήτου έχουν αξία για έναν και μόνο
αγοραστή και θα πρόκειται για ειδική αξία.)



Εύλογη αξία
Υπάρχουν δύο αναγνωρισμένοι ορισμοί της εύλογης αξίας – είναι απολύτως απαραίτητο ο
εκτιμητής να αναφέρει ρητά τον ορισμό που υιοθετεί στην εκάστοτε περίπτωση.

(α) ο ορισμός που έχει υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(ΣΔΛΠ) στο ΔΠΧΑ 13:
Η τιμή που θα λαμβανόταν για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή θα
καταβαλλόταν για τη μεταβίβαση ενός στοιχείου παθητικού, σε μία ομαλή
συναλλαγή μεταξύ παραγόντων της αγοράς κατά την ημερομηνία επιμέτρησης.

Και (β) ο ορισμός που έχει υιοθετηθεί από το ΣΔΕΠ:
Η εκτιμώμενη τιμή για την μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης
μεταξύ συγκεκριμένων, ενημερωμένων και πρόθυμων μερών, η οποία
αντικατοπτρίζει τις αντίστοιχες συμμετοχές των μερών αυτών.



Υποθέσεις
• Η υπόθεση – όπως ορίζεται στα ΔΕΠ – πραγματοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο εκτιμητής μπορεί εύλογα να αποδεχθεί ότι κάτι

ισχύει, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη ειδικής έρευνας ή επαλήθευσης.
• Πληροφορίες και οδηγίες παρέχονται για τις παρακάτω υποθέσεις σε ό,τι αφορά ακίνητη περιουσία:
(α)τίτλος ιδιοκτησίας (β)κατάσταση κτιρίων (γ)δίκτυα παροχών (δ)πολεοδομικό καθεστώς (ζώνες χρήσης) (ε)μόλυνση και επικίνδυνες ουσίες (στ) περιβαλλοντικά θέματα,
και (ζ) βιωσιμότητα.

• Ειδική υπόθεση – όπως ορίζεται στα ΔΕΠ – πραγματοποιείται όταν σε μια υπόθεση γίνονται παραδοχές για γεγονότα τα οποία
διαφέρουν από τα υφιστάμενα κατά την ημερομηνία εκτίμησης. Καλύπτει περιστάσεις όπου πραγματοποιούνται υποθέσεις για μια
μελλοντική κατάσταση ή συμβάν. Ειδικές υποθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον εφόσον μπορούν εύλογα να θεωρηθούν
ρεαλιστικές, σχετικές και έγκυρες σε σχέση με τις ιδιαίτερες περιστάσεις της εκτίμησης.

Παραδείγματα ειδικών υποθέσεων:
• ότι έχει χορηγηθεί, ή πρόκειται να χορηγηθεί, πολεοδομική άδεια για ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένης μίας αλλαγής χρήσης) του 

ακινήτου
• ότι ένα κτίριο ή άλλη προτεινόμενη ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με ένα καθορισμένο σχέδιο και προδιαγραφές
• ότι το ακίνητο έχει υποστεί αλλαγές με καθορισμένο τρόπο (για παράδειγμα, αφαίρεση εξοπλισμού λειτουργίας)
• ότι το ακίνητο είναι κενό όταν, στην πραγματικότητα, είναι κατειλημμένο κατά την ημερομηνία εκτίμησης
• ότι το ακίνητο είναι μισθωμένο με καθορισμένους όρους όταν, στην πραγματικότητα, είναι κενό κατά την ημερομηνία εκτίμησης, ή
• ότι η ανταλλαγή λαμβάνει χώρα μεταξύ μερών, εκ των οποίων ένα ή περισσότερα έχει ειδική συμμετοχή, και ότι δημιουργείται 

πρόσθετη αξία, ή συνεργιστική αξία, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των συμμετοχών.



Εκτιμήσεις που αντικατοπτρίζουν έναν πραγματικό ή αναμενόμενο 
περιορισμό στην αγορά, και αναγκαστικές πωλήσεις

• Ο όρος "αξία αναγκαστικής πώλησης" περιγράφει μία κατάσταση στην
οποία λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή, δεν είναι διακριτή βάση αξίας.
Αναγκαστικές πωλήσεις προκύπτουν σε περιπτώσεις όπου υπάρχει
πίεση σε έναν συγκεκριμένο πωλητή να πωλήσει σε μια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή – για παράδειγμα, λόγω ανάγκης να αντλήσει χρήματα
ή να καλύψει μία υποχρέωση έως μία δεδομένη ημερομηνία. Αυτή η
αξία δεν μπορεί ρεαλιστικά να εκτιμηθεί.



Red Book 2014

Παγκόσμιες Οδηγίες – Εφαρμογές Πρακτικών Εκτίμησης του RICS (ΟΕΠΕ) - Valuation 
Applications (VPGA): 
• ΟΕΠΕ 1 Εκτίμηση για χρήση σε οικονομικές καταστάσεις
• ΟΕΠΕ 2 Εκτίμηση για εξασφαλισμένο δανεισμό
• ΟΕΠΕ 3 Εκτίμηση επιχειρήσεων και συμμετοχών σε επιχειρήσεις
• ΟΕΠΕ 4 Εκτίμηση μεμονωμένων ακινήτων-επιχειρήσεων
• ΟΕΠΕ 5 Εκτίμηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
• ΟΕΠΕ 6 Εκτίμηση ασώματων ακινητοποιήσεων/ άυλων περιουσιακών στοιχείων
• ΟΕΠΕ 7 Εκτίμηση προσωπικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων έργων τέχνης και 

αντικών
• ΟΕΠΕ 8 Εκτίμηση χαρτοφυλακίων, συλλογών και ομάδων ακινήτων
• ΟΕΠΕ 9 Εκτίμηση σε αγορές με ευαισθησία σε αλλαγές: βεβαιότητα και αβεβαιότητα

• VPGA 8 Valuation of real property interests (2017)

IVS

ΔΕΠ 300 Εκτιμήσεις για Χρηματοοικονομική Αναφορά

ΔΕΠ 310 Εκτιμήσεις Συμμετοχών σε Ακίνητη Περιουσία για 
Εξασφαλισμένο Δανεισμό

ΔΕΠ 200 Επιχειρήσεις και Συμμετοχές σε Επιχειρήσεις

ΔΕΠ 220 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

ΔΕΠ 210 Ασώματες ακινητοποιήσεις

Πλαίσιο ΔΕΠ Συνάθροιση

Οι εφαρμογές υποστηρίζουν την υλοποίηση των επαγγελματικών προτύπων και των πρακτικών οδηγιών εκτίμησης σε συγκεκριμένα πλαίσια, είτε για
συγκεκριμένο σκοπό είτε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο είδος περιουσιακού στοιχείου. Οι ΟΕΠΕ ορίζουν τα καθοριστικά ζητήματα που πρέπει να
λαμβάνονται υπ’ όψη και, όπου χρειάζεται, κατευθύνουν την προσοχή των μελών σε άλλες πηγές οδηγιών και πληροφοριών που είναι ή ενδέχεται να
είναι σχετικές.



ΟΕΠΕ 1 Εκτίμηση για χρήση σε οικονομικές καταστάσεις

• Το υλικό αυτής της Οδηγίας – Εφαρμογής Πρακτικής Εκτίμησης (ΟΕΠΕ) παρέχει πρόσθετα
διευκρινιστικά σχόλια για την πρακτική εφαρμογή του ΔΕΠ 300 "Εκτιμήσεις για
Χρηματοοικονομική Αναφορά" σε σχέση με ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις.

• Οι εκτιμήσεις που προορίζονται να περιληφθούν σε οικονομικές καταστάσεις απαιτούν
ιδιαίτερη μέριμνα, καθώς πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με τα ισχύοντα πρότυπα
χρηματοοικονομικής αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την επιχείρηση. Συνιστάται με
έμφαση στους εκτιμητές να διευκρινίζουν από την αρχή τα πρότυπα τα οποία έχουν
υιοθετήσει οι πελάτες τους. Αν και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ*) υιοθετούνται σήμερα ευρέως, και η οδηγία εφαρμογής στο ΔΕΠ 300 "Εκτιμήσεις
για Χρηματοοικονομική Αναφορά" παρέχει γενικές πληροφορίες για συνήθεις απαιτήσεις
εκτίμησης βάσει των προτύπων αυτών, σε επιμέρους περιοχές δικαιοδοσίας ενδέχεται να
ισχύουν ή να παραμένουν σε ισχύ άλλα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

• Στην περίπτωση επιχείρησης που έχει υιοθετήσει τα ΔΠΧΑ, η βάση αξίας θα είναι η εύλογη
αξία και θα ισχύει το ΔΠΧΑ 13 "Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας".



ΟΕΠΕ 2 Εκτίμηση για εξασφαλισμένο δανεισμό

• Το υλικό αυτής της Οδηγίας – Εφαρμογής Πρακτικής Εκτίμησης (ΟΕΠΕ) παρέχει πρόσθετα
διευκρινιστικά σχόλια για την πρακτική εφαρμογή του ΔΕΠ 310 "Εκτιμήσεις Συμμετοχών σε
Ακίνητη Περιουσία για Εξασφαλισμένο Δανεισμό“ και καλύπτει την εκτίμηση συμμετοχών
σε ακίνητη περιουσία και άλλους τύπους ενσώματων ακινητοποιήσεων, π.χ. εγκαταστάσεις
και εξοπλισμός, επαγγελματικά προσαρτήματα και εξοπλισμός κ.λπ.

• Τα μέλη θα ενεργούν πάντοτε με ακεραιότητα, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, και θα
αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων και οποιεσδήποτε ενέργειες ή καταστάσεις οι
οποίες είναι ασυμβίβαστες με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

• Η αγοραία αξία είναι η κατάλληλη βάση αξίας, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
όλες τις εκτιμήσεις ή αποτιμήσεις που αναλαμβάνονται για περιπτώσεις εξασφαλισμένου
δανεισμού.

• Οποιεσδήποτε ειδικές υποθέσεις (βλ. ΠΟΕ 4, παρ. 3 "Ειδικές υποθέσεις") που
πραγματοποιούνται για να υπολογιστεί η αγοραία αξία πρέπει να συμφωνούνται
εγγράφως με τον δανειστή εκ των προτέρων και να αναφέρονται στην έκθεση.



ΟΕΠΕ 3 Εκτίμηση επιχειρήσεων και συμμετοχών σε επιχειρήσεις

• Το υλικό αυτής της Οδηγίας – Εφαρμογής Πρακτικής Εκτίμησης (ΟΕΠΕ)
παρέχει πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια για την πρακτική εφαρμογή
του ΔΕΠ 200 "Επιχειρήσεις και Συμμετοχές σε Επιχειρήσεις".



ΟΕΠΕ 4 Εκτίμηση μεμονωμένων ακινήτων-επιχειρήσεων
• Ορισμένα ακίνητα-επιχειρήσεις εκτιμώνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εκτίμησης κερδών (επίσης γνωστή

ως προσέγγιση εισοδήματος). Στην παρούσα Οδηγία – Εφαρμογή Πρακτικής Εκτίμησης (ΟΕΠΕ)
παρουσιάζονται οι αρχές αυτής της μεθόδου εκτίμησης, αλλά δεν καλύπτεται η λεπτομερής προσέγγιση για
μία εκτίμηση, η οποία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το ακίνητο που πρόκειται να εκτιμηθεί.

• Στα σχετικά παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται ξενοδοχεία, μπυραρίες και μπαρ, εστιατόρια, νυχτερινά
κέντρα, καζίνο, κινηματογράφοι και θέατρα, καθώς και διάφορες άλλες μορφές ακινήτων αναψυχής. Το
βασικό χαρακτηριστικό αυτού του είδους ακινήτου είναι ότι έχει σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί για μία
συγκεκριμένη χρήση, και η επακόλουθη έλλειψη ευελιξίας σημαίνει συνήθως ότι η αξία της συμμετοχής στο
ακίνητο συνδέεται ουσιαστικά με τις αποδόσεις που μπορεί να αποκομίσει ο ιδιοκτήτης από τη
συγκεκριμένη χρήση. Επομένως, η αξία αντικατοπτρίζει την εμπορική δυνατότητα του ακινήτου. Μπορεί να
αντιπαραβληθεί με γενικής χρήσης ακίνητα, στα οποία οι ένοικοι μπορεί είναι επιχειρήσεις διαφόρων
αντικειμένων, όπως ένα τυπικό γραφείο, βιομηχανικό ακίνητο ή ακίνητο με καταστήματα.

• Οι εκτιμητές οι οποίοι συντάσσουν εκτιμήσεις ακινήτων-επιχειρήσεων ειδικεύονται συνήθως στη
συγκεκριμένη αυτή αγορά, καθώς η γνώση των λειτουργικών παραμέτρων της εκτίμησης ακινήτων, αλλά
και του κλάδου εν γένει, είναι θεμελιώδης για την κατανόηση των συναλλαγών της αγοράς και της
απαιτούμενης ανάλυσης

• Για ένα ακίνητο-επιχείρηση, η εκτίμηση συνήθως εκφράζεται σε αγοραία αξία ή αγοραίο μίσθωμα, συχνά
όμως ζητείται από τους εκτιμητές μία εκτίμηση υπό κάποιες ειδικές υποθέσεις.



ΟΕΠΕ 5 Εκτίμηση εγκαταστάσεων & εξοπλισμού

• Το υλικό αυτής της Οδηγίας – Εφαρμογής Πρακτικής Εκτίμησης (ΟΕΠΕ) παρέχει πρόσθετα
διευκρινιστικά σχόλια για την πρακτική εφαρμογή του ΔΕΠ 220 "Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός".

Οι εγκαταστάσεις & εξοπλισμός γενικά διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
• Εγκαταστάσεις: περιουσιακά στοιχεία τα οποία συνδυάζονται με άλλα και μπορεί να περιλαμβάνουν

στοιχεία τα οποία αποτελούν μέρος βιομηχανικής υποδομής, δικτύων κοινής ωφέλειας, εγκαταστάσεων
εξυπηρέτησης κτιρίου, ειδικών κτιρίων, καθώς και μηχανημάτων και εξοπλισμού που αποτελούν
αποκλειστικά συγκρότημα συγκεκριμένης λειτουργίας

• Μηχανολογικός εξοπλισμός: ξεχωριστά μηχανήματα ή μια συλλογή ή ομάδα μηχανημάτων, τα οποία
μπορεί να χρησιμοποιούνται, να έχουν εγκατασταθεί ή να ελέγχονται απομακρυσμένα για τις βιομηχανικές
ή εμπορικές διεργασίες, ή την εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα ενός χρήστη (μηχάνημα είναι μία
συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για μια συγκεκριμένη διεργασία) ή

• Εξοπλισμός: γενικός όρος για όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως μικρά μηχανήματα, εργαλεία,
προσαρτήματα και επιπλώσεις, επαγγελματικά προσαρτήματα και εγκαταστάσεις, οχήματα και
μεμονωμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται βοηθητικά για τη λειτουργία της επιχείρησης ή οντότητας.



ΟΕΠΕ 6 Εκτίμηση ασώματων ακινητοποιήσεων

• Το διεθνές εκτιμητικό πρότυπο και οι σχετικές οδηγίες για τη σύνταξη εκθέσεων
εκτίμησης ασώματων ακινητοποιήσεων είναι το ΔΕΠ 210 "Ασώματες
ακινητοποιήσεις", το οποίο υποχρεούνται να ακολουθούν οι εκτιμητές. Καλύπτει
την εκτίμηση ασώματων ακινητοποιήσεων για εξαγορές, συγχωνεύσεις και
πωλήσεις επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων, καθώς και αγοραπωλησίες
ασώματων ακινητοποιήσεων. Το υλικό αυτής της Οδηγίας – Εφαρμογής
Πρακτικής Εκτίμησης (ΟΕΠΕ) παρέχει πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια για την
πρακτική εφαρμογή του ΔΕΠ 210 "Ασώματες Άκινητοποιήσεις".

• οι ασώματες ακινητοποιήσεις ορίζονται ως "μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία
που προσδιορίζονται από τις οικονομικές τους ιδιότητες. Δεν έχουν φυσική
υπόσταση, αλλά παρέχουν δικαιώματα και οικονομικά οφέλη στον ιδιοκτήτη
τους."



ΟΕΠΕ 7 Εκτίμηση προσωπικής περιουσίας,
συμπεριλαμβανομένων έργων τέχνης και αντικών

• Η παρούσα Οδηγία – Εφαρμογή Πρακτικής Εκτίμησης (ΟΕΠΕ) παρέχει
πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια για την εφαρμογή των ΠΟΕ 1–4 του Red
Book σε "προσωπική περιουσία", δηλαδή σε περιουσιακά στοιχεία (ή
υποχρεώσεις) που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.2 παρακάτω.

• Στο πλαίσιο της παρούσας ΟΕΠΕ, "προσωπική περιουσία" είναι τα
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού (ή οι υποχρεώσεις) τα οποία δεν είναι
προσαρτημένα μόνιμα σε οικόπεδα και κτίρια, και τα οποία:
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, καλές και διακοσμητικές τέχνες, αντίκες, πίνακες,
πολύτιμους λίθους και κοσμήματα, συλλεκτικά είδη, προσαρτήματα και επιπλώσεις,
καθώς και άλλα γενικά αντικείμενα
δεν περιλαμβάνουν επαγγελματικά προσαρτήματα και εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις
και εξοπλισμό, επιχειρήσεις ή συμμετοχές σε επιχειρήσεις, ή ασώματες
ακινητοποιήσεις.



ΟΕΠΕ 8 Εκτίμηση χαρτοφυλακίων, συλλογών και ομάδων ακινήτων

Το υλικό αυτής της Οδηγίας – Εφαρμογής Πρακτικής Εκτίμησης (ΟΕΠΕ) παρέχει πρόσθετα
διευκρινιστικά σχόλια σχετικά με πρακτικής φύσης θέματα τα οποία o εκτιμητής θα πρέπει να
εξετάζει όταν αναλαμβάνει την ταυτόχρονη εκτίμηση περισσότερων περιουσιακών στοιχείων για
λογαριασμό του ίδιου πελάτη.



ΟΕΠΕ 9 Εκτίμηση σε αγορές με ευαισθησία σε αλλαγές: βεβαιότητα και 
αβεβαιότητα

• Σκοπός της παρούσας Οδηγίας – Εφαρμογής Πρακτικής Εκτίμησης (ΟΕΠΕ) είναι να ενθαρρύνει τη βέλτιστη πρακτική στην υποβολή εκθέσεων εκτίμησης, με
ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά σαφούς εικόνας στους χρήστες για το βαθμό βεβαιότητας και κινδύνου που εμπεριέχουν οι εκθέσεις.

• Ορισμένα παραδείγματα θεμάτων τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ουσιωδώς το βαθμό βεβαιότητας και εμπιστοσύνης ο οποίος μπορεί να ισχύει για μία
γνωμοδότηση εκτίμησης:
- ιδιότητα του εκτιμητη
Η ακρίβεια και η συνάφεια των κρίσεων που απαιτούνται για μία εκτίμηση εξαρτώνται από την επάρκεια και εμπειρία του ατόμου που προβαίνει στις κρίσεις
αυτές. Η εμπιστοσύνη στις εν λόγω κρίσεις εξαρτάται επίσης από την ανεξαρτησία του εκτιμητή.
- εγγενής αβεβαιότητα
Το ίδιο το ακίνητο μπορεί να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία δυσχεραίνουν το σχηματισμό άποψης για την πιθανή αξία από πλευράς του εκτιμητή. Για
παράδειγμα, μπορεί να πρόκειται για ένα ασυνήθιστο, ακόμα και μοναδικό, είδος ακινήτου. Αντίστοιχα, η ποσοτικοποίηση σημαντικών αλλαγών, είτε αυτές
σχετίζονται με ενδεχόμενη πολεοδομική αδειοδότηση, είτε με την ύπαρξη ειδικού αγοραστή, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υποθέσεις που υιοθετούνται.
- περιορισμοί στην αναζήτηση πληροφοριών ή σε παρασχεθείσες πληροφορίες
Σε περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στον εκτιμητή είναι ελεγχόμενες ή περιορισμένες, είτε από τον πελάτη είτε λόγω των περιστάσεων
της εκτίμησης, η εκτίμηση μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχεται με μικρότερη βεβαιότητα απ’ ό,τι θα ίσχυε σε διαφορετική περίπτωση.
- ρευστότητα και δραστηριότητα στην αγορά
Σε αγορές οι οποίες είναι αδρανείς, με χαμηλά επίπεδα ρευστότητας ή περιορισμένη διαθεσιμότητα δανείων, η ποσότητα δεδομένων για την εμπειρική
τεκμηρίωση των εκτιμήσεων είναι μειωμένη. Στις περιπτώσεις αυτές, η εκτίμηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη και διαφανής, ώστε να
καταδεικνύεται ο βαθμός στον οποίο το συμπέρασμα είναι βασισμένο σε υποκειμενικότητα. Παρομοίως, σε ενεργές αγορές με ρευστότητα, ο εκτιμητής θα
πρέπει να δηλώνει ότι υπάρχει αφθονία εμπειρικών δεδομένων για την υποστήριξη των συμπερασμάτων στα οποία έχει καταλήξει.
- μεταβλητότητα στην αγορά

Η αναστάτωση των αγορών μπορεί να προκύψει λόγω απρόβλεπτων χρηματοοικονομικών, μακροοικονομικών, νομικών ή πολιτικών γεγονότων, ή ακόμα και
λόγω φυσικών φαινομένων. Εάν η ημερομηνία εκτίμησης συμπίπτει με ένα τέτοιο γεγονός ή είναι στην περίοδο αμέσως μετά από αυτό, ενδέχεται να υπάρξει
μειωμένος βαθμός βεβαιότητας μίας εκτίμησης, λόγω της ύπαρξης ασυνεπών εμπειρικών δεδομένων ή της ανυπαρξίας τέτοιων δεδομένων, ή λόγω του
γεγονότος ότι ο εκτιμητής έρχεται αντιμέτωπος με μία άνευ προηγουμένου σειρά περιστάσεων στις οποίες θα πρέπει να βασίσει την κρίση του. Σε τέτοιες
καταστάσεις, οι απαιτήσεις που τίθενται στους εκτιμητές μπορούν να είναι ασυνήθιστα απαιτητικές. Αν και οι εκτιμητές θα πρέπει να διατηρούν την ικανότητα
κρίσης, είναι σημαντικό να εκφράζεται ξεκάθαρα το πλαίσιο της εν λόγω κρίσης.



Χρήσιμα Links
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standards/sector-standards/valuation/red-book/international-
valuation-standards-2017/

• http://www.cas.org.cn/docs/2017-01/20170120142445588690.pdf
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023901.pdf
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