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Τιμές γης την 1η Ιουλίου 2019 
Ο Γενικός Εκτιμητής ανακοίνωσε τις τιμές γης για 2.6 εκατομμύρια ακίνητα στη ΝΝΟ στις 8 
Ιανουαρίου 2020. Οι τιμές γης αφορούν μόνο την αξία της γης και αντικατοπτρίζουν την αγορά 
ακινήτων την 1η Ιουλίου 2019. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μεταβολή τιμών των οικιστικών, 
εμπορικών, βιομηχανικών και αγροτικών γαιών στις περιλήψεις μας σχετικά με την αξία γης, που 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα valuergeneral.nsw.gov.au.  
Οι περιλήψεις περιλαμβάνουν: 

Ενδεικτικές τιμές γης 
Εκθέσεις αποτίμησης. 

Τις τάσεις της αξίας γης   
Μέσες τιμές γης και τιμές πώλησης   

Πωλήσεις ακινήτων 
Οι πωλήσεις ακινήτων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τους εκτιμητές κατά τον 
προσδιορισμό των τιμών γης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποτίμησης του 2019, οι εκτιμητές 
ανέλυσαν ένα ευρύ φάσμα πωλήσεων ακινήτων που έλαβαν χώρα γύρω στην 1η Ιουλίου 2019. 
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις στη διεύθυνση 
valuergeneral.nsw.gov.au, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

εκθέσεις αποτίμησης πώλησης που παρουσιάζουν τις πωλήσεις που αναλύθηκαν κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αποτίμησης στην περιοχή σας   
πωλήσεις ακινήτων σε όλη την NΝΟ 

Τιμές γης και χάρτης πωλήσεων ακινήτων 
Χρησιμοποιήστε τις νέες τιμές της γης και τον χάρτη πώλησης ακινήτων στη διεύθυνση 
valuergeneral.nsw.gov.au για να βρείτε: 

τιμές γης για τα τελευταία πέντε χρόνια 
πληροφορίες πωλήσεων ακινήτων ανά δρόμο και προάστιο τα τελευταία πέντε χρόνια 
πληροφορίες πωλήσεων ακινήτων για μεμονωμένα ακίνητα από το 2001. 

Τιμές γης και τέλη 
Ο Γενικός Εκτιμητής δίνει τις τιμές νέας γης των Δημαρχιών τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια. Οι 
Δημαρχίες χρησιμοποιούν αυτές τις τιμές γης για τον υπολογισμό και τη διανομή δημοτικών τελών. 
Οι Δημαρχίες μπορούν να υπολογίζουν ποσοστά με βάση την αξία της γης της περιουσίας σας, 
είτε: 

μεμονωμένα (αλλά μερικές φορές υπόκειται σε ελάχιστο ποσό), ή 
σε συνδυασμό με ένα σταθερό ποσό. 

Εάν αυξηθεί η αξία της γης σας, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα δημοτικά τέλη σας θα 
αυξηθούν, δεδομένου ότι εξαρτώνται από: 

τη δομή δημοτικών τελών της Δημαρχίας σας 
τους περιορισμούς αυξήσεων που καθορίζονται από το Ανεξάρτητο Ρυθμιστικό Δικαστήριο 
Τιμολόγησης (IPART). 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Δημαρχία 
σας. 
 

Ειδοποίηση χωρίς χαρτί 
Εάν διαθέτετε ιδιοκτησία ως άτομο ή επιχείρηση, μπορείτε τώρα να επιλέξετε να λάβετε την 
Ειδοποίηση Αποτίμησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
σας Ειδοποίηση Αποτίμησης σε οποιαδήποτε συσκευή. 
Για να εγγραφείτε πηγαίνετε στο: valuergeneral.nsw.gov.au. 

 
Στη γλώσσα σας 
Έχουμε στη διάθεσή μας διάφορο μεταφρασμένο υλικό που περιλαμβάνει: 
• 
• 
 
• 
 

• 
• 
• 

• 
 
• 
• 
 

πληροφορίες σχετικά με τον Γενικό Εκτιμητή, τις αξίες γης και απαλλοτρίωση 
ενημερωτικά φυλλάδια που περιλαμβάνουν μια επισκόπηση διακίνησης των τιμών γης σε 
όλη την πολιτεία 
Το ενημερωτικό δελτίο του Γενικού Εκτιμητή, το οποίο περιλαμβάνει νέα για το σύστημα 
αποτίμησης στη ΝΝΟ. 
 

Αξιολόγηση γειτονικών ακινήτων 

Γειτονικά ακίνητα 
Ίσως να είμαστε σε θέση να συνεκτιμήσουμε γειτονικά ακίνητα, ώστε να λάβετε μια μόνο εκτίμηση 
για τέλη και φορολόγηση. 
Μπορούμε να εκτιμήσουμε γειτονικά ακίνητα μαζί αν: 

ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο 
δεν έχουν μισθωθεί εν μέρει 
δεν είναι κατάλληλα για ξεχωριστή χρήση. 
 

Αγροτεμάχια 
Μπορούμε επίσης να συνεκτιμήσουμε χωρισμένα αγροτεμάχια, εάν χρησιμοποιούνται ενιαία για 
γεωργική ή ποιμαντική χρήση. 
Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την αίτηση συγχώνευσης στη διεύθυνση 
valuergeneral.nsw.gov.au για να μάθετε αν μπορούμε να συνεκτιμήσουμε τα αγροτεμάχιά σας. 
 

Βελτιώσεις διασφάλισης ποιότητας 
Έχουμε προβεί σε ορισμένες βελτιώσεις στο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας, όπως: 

εισαγωγή μέτρων για τη βελτίωση της συνέπειας των στοιχείων που παρέχουν οι    
αντισυμβαλλόμενοι αποτίμησης 
αύξηση των απαιτήσεων διαχείρισης απόδοσης και αναφοράς 
ενίσχυση των ελέγχων και μεθοδολογικών αναθεωρήσεών μας, με βάση την εκτίμηση 
κινδύνου. 

Έχουμε επίσης αυξήσει τη συχνότητα ελέγχου της ακρίβειας των τιμών γης και των δεδομένων 
ιδιοκτησίας για ακίνητα χαμηλού κινδύνου, από έξι σε πέντε χρόνια. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα διασφάλισης της 
ποιότητας 2019 στην ιστοσελίδα valuergeneral.nsw.gov.au. 
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Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποτίμησης στη διεύθυνση 
valuergeneral.nsw.gov.au. Οι πολιτικές αποτίμησης και τα ενημερωτικά δελτία μας, παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτιμούμε διαφορετικούς τύπους γης, όπως:  

• 
• 

• 
• 

αγροτική γη  
δεσμευμένη γη πολιτισμικής κληρονομιάς 

γη κάτω από το σημάδι υψηλού νερού 
γη σε οριζόντια ιδιοκτησία. 

 

 Επικοινωνήστε μαζί μας 

 
 

  

1800 110 038 

 Valuation Services 
Property NSW 
PO Box 745 
Bathurst NSW 2795  

@      valuationenquiry@property.nsw.gov.au 

Εκτιμούμε τα σχόλιά σας 
Ενημερώστε μας για την εμπειρία σας. Τα 
σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε το 
σύστημα αποτίμησης. 

  Valuer General 
PO Box K274 
Haymarket NSW 1240 

@ valuergeneral@ovg.nsw.gov.au 

   Χρειάζεστε διερμηνέα; 

Παρακαλούμε καλέστε την TIS National στο 131 
450 και ζητήστε τους να καλέσουν το Property 
NSW στο 1800 110 038 
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