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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα διατθρθτζα ακίνθτα αποτελοφν ςτοιχεία τθσ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ με ιδιαίτερθ ιςτορικι,
πολεοδομικι, αρχιτεκτονικι, λαογραφικι, κοινωνικι και αιςκθτικι φυςιογνωμία και αξία. Η
ιδιαιτερότθτα τουσ αυτι ζχει οδθγιςει ςτθ κζςπιςθ ειδικοφ κεςμικοφ πλαιςίου προςταςίασ ςτο
οποίο περιλαμβάνονται περιοριςμοί ςτθ δόμθςθ και ςτθ χριςθ τουσ. Η επιλογι, θ αξιολόγθςθ και
θ προςταςία των διατθρθτζων ακινιτων είναι απαραίτθτθ κακϊσ μποροφν να οδθγιςουν ςτθ
διαμόρφωςθ κατάλλθλων ςχεδίων αξιοποίθςθσ με πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφζλθ.
Εντοφτοισ, θ αξία ενόσ διατθρθτζου ακίνθτου περιλαμβάνει ιδιαιτερότθτεσ ςτον υπολογιςμό τθσ
αλλά και μθ απτζσ παραμζτρουσ, οι οποίεσ είναι δφςκολο να ποςοτικοποιθκοφν.Η εκτίμθςθ τθσ
αξίασ ενόσ ακινιτου είναι μια διαδικαςία που απαιτεί γνϊςεισ από πολλά πεδία, ικανότθτεσ,
εμπειρία και κρίςθ για τθ ςωςτι ςτάκμιςθ των επιμζρουσ παραγόντων και τθν κατάλλθλθ
επεξεργαςία των διακζςιμων ςτοιχείων ϊςτε να καταλιξει ςε αξιόπιςτο αποτζλεςμα. Οι μζκοδοι
εκτίμθςθσ ζχουν πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα και ανάλογα με το είδοσ του προσ εκτίμθςθ
ακινιτου, τα διακζςιμα ςτοιχεία, τθν κατάςταςθ τθσ κτθματαγοράσ και το ςκοπό τθσ εκτίμθςθσ
επιλζγεται θ κατάλλθλθ μζκοδοσ για κάκε περίπτωςθ. Η εφαρμογι των μεκόδων εκτίμθςθσ για
τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ των διατθρθτζων ακινιτων ενζχει αρκετζσ τροποποιιςεισ και
περιοριςμοφσ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ ακινιτων. Οι κφριεσ αιτίεσ εμφάνιςθσ αυτϊν
των διαφοροποιιςεων είναι το μεγάλο πλικοσ των παραμζτρων που επθρεάηουν τισ αξίεσ των
διατθρθτζων ακινιτων, οι νομικζσ τουσ δεςμεφςεισ, θ ετερογζνεια τουσ, θ ζλλειψθ ςτοιχείων
διαφόρων ειδϊν και το υψθλό ποςοςτό απρόβλεπτων και αβεβαιότθτασ που εμφανίηεται κατά τθν
αξιοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ιδιοκτθςιϊν.Η παροφςα διπλωματικι εργαςία
εςτιάηεται ςτθν παρουςίαςθ και τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των μεκόδων εκτίμθςθσ αξιϊν
ακινιτων και εν ςυνεχεία τθν εξειδίκευςθ ςτθν εφαρμογι των μεκόδων αυτϊν για διατθρθτζα
ακίνθτα, μζςω δφο ςχετικϊν παραδειγμάτων εφαρμογισ εκτίμθςθσ τθσ αξίασ διατθρθτζων
ακινιτων, με παράλλθλθ περιγραφι του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τα ακίνθτα αυτά και του
τρόπου διαχείριςθσ τουσ. Μζςα από τθν εκτενι βιβλιογραφικι ζρευνα και τθν εφαρμογι των δφο
παραδειγμάτων διεξάγονται ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ διαφοροποιιςεισ του τρόπου
εφαρμογισ των μεκόδων εκτίμθςθσ ςε διατθρθτζα ακίνθτα, τισ απαιτοφμενεσ παραδοχζσ αλλά και
τισ επιμζρουσ παραμζτρουσ εξζταςθσ και του τρόπου με τον οποίο επιδροφν ςτθν τελικι αξία του
ακινιτου. Τζλοσ, διατυπϊνονται οριςμζνεσ προτάςεισ ςχετικά με τθ βελτίωςθ του κεςμικοφ
πλαιςίου που ζχει κεςπιςτεί για τα διατθρθτζα ακίνθτα και τθ διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ
διαχείριςθσ για τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ τουσ με παράλλθλθ ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ αξίασ τουσ.
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