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Νέος Γενικός Εκτιμητής στη NΝΟ 

Ο Δρ David Parker διορίστηκε ως Γενικός Εκτιμητής (VG) 
από την Κυβερνήτη της NNO και τώρα θα ηγείται του 
συστήματος εκτίμησης στη NΝΟ. 

Ο Δρ Parker έχει εκτεταμένη εμπειρία σε συστήματα 
αποτίμησης γης και υποχρεωτική κατάσχεση, έχοντας 
υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Επίτροπος του Δικαστηρίου 
Γης και Περιβάλλοντος και καθηγητής Ακινήτων στο 
Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας. 

Οι πρωταρχικές ευθύνες του Γενικού Εκτιμητή ορίζονται 
στον Νόμο του 1916 περί Αποτίμησης Γης και στο Νόμο 
του 1991 περί Απόκτησης Γης (Μόνο Όροι Αποζημίωσης). 

Ο Δρ Parker θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των Νόμων, 
σε διαφάνεια, στη Δέσμευση Εξυπηρέτησης Πελατών της 
Κυβέρνησης της ΝΝΟ και στη διατήρηση της 
ανεξαρτησίας του ρόλου του Γενικού Εκτιμητή. 

 

Ανεξαρτησία του Γενικού Εκτιμητή 

Ο Γενικός Εκτιμητής είναι ανεξάρτητος από την Κυβέρνηση 
της ΝΝΟ, η οποία καθορίζει τον φόρο γης, και τις 
Δημαρχίες, οι οποίες καθορίζουν τα δημοτικά τέλη. 

Αυτή η ανεξαρτησία είναι σημαντική καθώς διαχωρίζει 
σαφώς τον προσδιορισμό των αξιών της γης κατά τη 
χρήση τους από την κυβέρνηση και τις Δημαρχίες της ΝΝΟ 
για φορολόγηση και δημοτικά τέλη. 

Ο Γενικός Εκτιμητής διασφαλίζει ότι οι αξίες της γης 
καθορίζονται αμερόληπτα και βασίζονται σε αποδεικτικά 
στοιχεία, χρησιμοποιώντας πληροφορίες πωλήσεων 
ακινήτων.  

Οι επιπτώσεις στα δημοτικά τέλη και τη φορολόγηση δεν 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των αξιών 
της γης. 

 

Valuing rural land 

Valuers prepare worksheets for most rural properties to show 
how the land value was calculated. 

Worksheets, where available, are now included as part of our 
information kit for rural properties. You can get information kits 
at valuergeneral.nsw.gov.au or by calling 1800 110 038. 

property sales considered to value the 

component 
• valuations for representative properties in the 

component. 

• 

Βελτίωση της διαφάνειας 

Αναφορές συστατικών στοιχείων 

Η τυπική μέθοδος για τον προσδιορισμό των αξιών γης στη ΝΝΟ 
είναι το σύστημα ομαδικών στοιχείων εκτίμησης, όπου τα 
ακίνητα ομαδοποιούνται για σκοπούς εκτίμησης. 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αναφορές στοιχείων και 
περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση   
valuergeneral.nsw.gov.au . 

Οι αναφορές συστατικών στοιχείων περιλαμβάνουν: 

• σχολιασμό για το πώς αποτιμήθηκε το στοιχείο 

Οι Τιμές γης στη NΝΟ 

Ο Γενικός Εκτιμητής έχει εκδώσει την 1η Ιουλίου 2019 αξίες 
γης για περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ακίνητα σε 
ολόκληρη τη ΝΝΟ. Οι Δημαρχίες θα χρησιμοποιούν αυτές τις 
νέες τιμές για να καθορίσουν τα δημοτικά τέλη  από 1 Ιουλίου 
2020. 

Οι τιμές γης του 2019 αντικατοπτρίζουν την αγορά ακινήτων 
από την 1η Ιουλίου 2019. Συνεπώς, αυτές οι τιμές δεν 
επηρεάζονται από τις πυρκαγιές στα τέλη του 2019 και στις 
αρχές του 2020 ή από την πανδημία COVID-19. 

Οι πωλήσεις ακινήτων από την 1η Ιουλίου 2019 ήταν ο πιο 
σημαντικός παράγοντας που εξετάστηκε για τον 
προσδιορισμό των τιμών της γης. Πάνω από 57.000 πωλήσεις 
αναλύθηκαν για να προσδιοριστούν οι τιμές γης της 1ης 
Ιουλίου 2019. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές γης του 2019 για κατοικίες, εμπορικές, βιομηχανικές και 
αγροτικές ιδιοκτησίες στις περιλήψεις μας αξίας γης, 
διαθέσιμες στο valuergeneral.nsw.gov.au. 
 

Τιμές γης και δημοτικά τέλη 
Ο Γενικός Εκτιμητής καθορίζει τις αξίες της γης τις οποίες 
χρησιμοποιούν οι Δημαρχίες για να καθορίζουν τα δημοτικά τέλη 
σε περιοχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Γενικός Εκτιμητής δεν 
καθορίζει τα δημοτικά τέλη των Δημαρχιών. 
Τυχόν αλλαγή στην αξία της γης δεν οδηγεί απαραίτητα σε αλλαγή 
των δημοτικών τελών. 
Ο νόμος του 1993 περί Τοπικών Κυβερνήσεων παρέχει ευελιξία 
στις Δημαρχίες να παρέχουν μια δομή αξιολόγησης που κατανέμει 
τα δημοτικά τέλη μεταξύ των δημοτών τους. Η Δημαρχία μπορεί 
να επιλέξει τον συνδυασμό τελών, χρεώσεων, παράβολων και 
τιμολογιακών πολιτικών που είναι κατάλληλα για την περιοχή και 
την κοινότητά της. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού 
των δημοτικών τελών σας, επικοινωνήστε με τη δημαρχία σας. 
  

• πωλήσεις ακινήτων που λήφθηκαν υπόψη για να εκτιμηθεί  
το στοιχείο 

• εκτιμήσεις αντιπροσωπευτικών ακινήτων που υπολογίσθηκαν 
στα  συστατικά στοιχεία. 

  

Αποτίμηση αγροτικής γης 
Οι εκτιμητές προετοιμάζουν φύλλα εργασίας για τα 
περισσότερα αγροτικά ακίνητα για να δείξουν πώς 
υπολογίστηκε η αξία της γης.  

Τα φύλλα εργασίας, ό,που είναι διαθέσιμα, περιλαμβάνονται 
τώρα ως μέρος του πακέτου πληροφοριών μας για αγροτικές 
ιδιοκτησίες. Μπορείτε να λάβετε το πακέτο πληροφοριών 
από: valuergeneral.nsw.gov.au ή καλώντας το 1800 110 038. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργολάβοι αποτίμησης 
Ο Γενικός Εκτιμητής αναθέτει υπηρεσίες εκτίμησης σε  
συμβαλλόμενους εκτιμητές. Η ΝΝΟ διαιρείται σε 
18 περιοχές συμβάσεων που περιλαμβάνουν μία ή 
περισσότερες περιοχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Οι ανάδοχοι επιλέγονται με μια διαδικασία υποβολής 
προσφορών ανοικτής αγοράς που ακολουθεί αυστηρές 
οδηγίες προμηθειών για δημόσιους οργανισμούς της 
ΝΝΟ. Μπορείτε να δείτε ένα κατάλογο των εργολάβων που 
παρέχουν αξίες γης στο valuergeneral.nsw.gov.au  

Υπηρεσία NΝΟ  (Service NSW)  
Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες εκτίμησης 
γης και σε διαδικτυακές υπηρεσίες από τον ιστότοπο του 
Γενικού Εκτιμητή μέσω της Service NSW. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε τα ψηφιακά περίπτερα αυτοεξυπηρέτησης 
στα κέντρα Service NSW. Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 
της Service NSW θα σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε 
διαδικτυακά αιτήματα προς τον Γενικό Εκτιμητή στα κέντρα 
εξυπηρέτησης ή από το τηλέφωνο.  

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για να λαμβάνετε την δική 
σας Ειδοποίηση Αποτίμησης ηλεκτρονικά μέσω του 
λογαριασμού MyService ή σε κάποιο κέντρο Service NSW. 

Υποδομή και τιμές γης 
Η επιρροή των νέων ή αναβαθμισμένων κυβερνητικών υποδομών 
είχε θετικές επιπτώσεις στις τιμές γης της 1ης Ιουλίου 2019. 

Οι αυξήσεις στις εμπορικές και βιομηχανικές αξίες γης στο 
Δυτικό Σύδνεϋ ήταν εμφανείς, καθώς η αύξηση ζήτησης γης 
επηρεάζεται από την προσβασιμότητα σε μεγάλα έργα 
οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών και το προτεινόμενο 
αεροδρόμιο του Δυτικού Σύδνεϋ στο Badgerys Creek. 

Η αξία της εμπορικής και βιομηχανικής γης στις  
περιοχές Central Coast και Hunter αυξήθηκε επίσης, 
επηρεασμένη από τη βελτιωμένη πρόσβαση στο Σύδνεϋ και 
στο Νιουκάστλ λόγω της σήραγγας North-Connex. 
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Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; 
Επισκεφτείτε το valuergeneral.nsw.gov.au για να βρείτε: 
 

• Τιμές γης 

• περιλήψεις τιμών γης 

για  τάσεις και κινήσεις 

τιμών 

• δελτία πληροφοριών 

 

• πολιτικές που εξηγούν 

πώς γίνονται οι  εκτιμήσεις 

• πωλήσεις ακινήτων 

• ανακοινώσεις. 
 

 
 

• πολιτικές που εξηγούν πώς γίνονται οι αποτιμήσεις 

• πωλήσεις ακινήτων 

• ανακοινώσεις. 

 

Μελέτη πυρκαγιών 
Τέλη του 2019 - αρχές του 2020, πυρκαγιές έκαψαν 5,4  
εκατομμύρια εκτάρια γης σε όλη την NΝΟ. Μετά από αυτή την 
κρίση, ο Γενικός Εκτιμητής ολοκλήρωσε μια μελέτη του πώς οι  
πυρκαγιές έχουν επηρεάσει τις τιμές γης στο παρελθόν. 
 
Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο αντίκτυπος των πυρκαγιών αυτών 
στις τιμές γης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων: 
•  της θέσης των ακινήτων στις δασικές περιοχές που 
επλήγησαν από τις φωτιές 
•  την αναλογία των ακινήτων που καταστράφηκαν          

•  το επίπεδο ζήτησης για γη στην εν λόγω περιοχή.   

 

Ο αντίκτυπος στις τιμές γης κυμαινόταν  από  μικρή ή καθόλου 
αλλαγή, έως 30% μείωση στην αξία γης. 
Η μελέτη λαμβάνεται υπόψη κατά τον  καθορισμό της τιμής 
γης σε δασικές περιοχές πληγείσες από πυρκαγιές. 
Η μελέτη είναι διαθέσιμη στο valuergeneral.nsw.gov.au. 

Χρειάζεστε Διερμηνέα; 
Παρακαλούμε καλέστε την TIS National στο 131 450 και ζητήστε τους να μας καλέσουν στο 

1800 110 038. Μεταφρασμένα ενημερωτικά δελτία υπάρχουν στο valuergeneral.nsw.gov.au 

valuergeneral@ovg.nsw.gov.au 

για πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο λήψης της δικής σας Ειδοποίηση 
Αποτίμησης μέσω email  

για να ενημερώσετε την ταχυδρομική 

σας διεύθυνση για να λάβετε την 
Ειδοποίηση Αποτίμησης 

 

• 

Εκτιμούμε τα σχόλιά σας 

Τα σχόλιά σας μας βοηθούν 

να βελτιώσουμε το  σύστημα αποτίμησης. 
• 

Ενημερώστε τα στοιχεία σας 
Επισκεφτείτε το: valuergeneral.nsw.gov.au: 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

1800 110 038 

Δευτ-Παρ 8:30πμ - 5:00μμ 

 

Valuer General NSW PO Box 745  

Bathurst NSW 2795 

@  valuationenquiry@property.nsw.gov.au 

 

Ποιότητα δεδομένων 
Το Μητρώο Τιμών Γης είναι το επίσημο αρχείο τιμών 
γης στη ΝΝΟ. Περιέχει πληροφορίες ιδιοκτησίας και 
τιμές γης για όλες τις εκτάσεις στη ΝΝΟ. 
 

Οι πληροφορίες στο μητρώο υποβάλλονται σε 
τακτικούς ελέγχους διασφάλισης ποιότητας, για να 
διασφαλιστεί η ακρίβειά τους. 
 

Κατά τη διάρκεια του 2019, οι ειδικοί δεδομένων γης 
εξέτασαν 70.000 αρχεία ιδιοκτησίας στο μητρώο για 
να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες ταιριάζουν με 
τον καταχωρημένο τίτλο του ακινήτου. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://valuergeneral.nsw.gov.au/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.service.nsw.gov.au/
mailto:valuergeneral@ovg.nsw.gov.au
mailto:valuationenquiry@property.nsw.gov.au

