ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 2000-2005- ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ GISΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ∆.
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

Μάριος ∆. Τζάνος
ΕΡΓΑΣΙΑ
Που υποβλήθηκε στο Τµήµα Στατιστικής
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ως
µέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη
Στατιστική Μερικής Φοίτησης (Part-time) µε
κατεύθυνση «Στατιστικές Μέθοδοι στη
Κτηµαταγορά»

Αθήνα
Ιανουάριος 2015
1

2

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η εργασία αυτή κατέστη δυνατή µε τη στήριξη που µου
παρείχαν ο επιβλέπων καθηγητής Επαµεινώνδας Πανάς και η
καθηγήτρια Ελεάνα Καφέζα. Είναι δύο άνθρωποι που
υποµονετικά µου έδωσαν πολύτιµη και συνεχή ενθάρρυνση.
Χωρίς τη προσπάθεια και βοήθειά τους, δεν θα ολοκληρωνόταν
αυτή η εργασία.
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ABSTRACT

Marios Tzanos

• Rural Development Issues in the Northeast: 2000-2005
Rural Development Paper No. 2 (Translation in Greek)
• Daily applications of GIS
• Property Evaluation
October 2014
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μάριος Τζάνος

• Θέµατα Αγροτικής Ανάπτυξης στα Βορειοανατολικά:
2000-2005. (Μετάφραση στα Ελληνικά)
• Καθηµερινές εφαρµογές του GIS
• Εκτίµηση αγοραίας αξίας ακινήτου στο ∆. Χαλανδρίου
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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13

ΕΝΟΤΗΤΑ ΄Β
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η κάθε ενότητα πραγµατεύεται κάτι
τελείως διαφορετικό.
Η πρώτη ενότητα είναι η µετάφραση µιας µελέτης πάνω στην αγροτικη ανάπτυξη στο
βορειοανατολικό τµήµα των Ηνωµένων Πολιτειών.
Η δεύτερη ενότητα είναι µια παρουσίαση των χρήσεων του GIS.
Η Τρίτη και τελευταία ενότητα είναι µια µελέτη εκτίµησης της αγοραίας αξίας ενός
τυπικού διαµερίσµατος στο ∆. Χαλανδρίου χρησιµοποιώντας τις αρχές της
συγκριτικής µεθόδου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ά
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Θέµατα Αγροτικής Ανάπτυξης στα
Βορειοανατολικά: 2000-2005
από τον Stephan J. Goetz
∆εκέµβριο 1999

Μελέτη Αγροτικής Ανάπτυξης Νο 2
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Τα έγγραφα εργασίας του Βορειοαναντολικού Κέντρου έχουν
σχεδιαστεί κυρίως για να παρέχουν πληροφορίες,
να αναδείξουν τα τρέχοντα ζητήµατα, και να ενθαρρύνουν τη
συζήτηση.
Τα
έγγραφα
είναι
γενικά δεν οµότιµων-αξιολόγηση, και οποιεσδήποτε απόψεις
που
εκφράζονται
είναι
αποκλειστικά
εκείνες του συντάκτη (ες). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα.
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Ιστορικό

∆ύο κεντρικά χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών, η
χαµηλή πυκνότητα του πληθυσµού και η αποµονωσή τους,
µπορεί να τις κάνει ιδιαίτερα επιθυµητές θέσεις για να ζήσει
κάποιος, αλλά επίσης να δηµιουργήσει σοβαρές προκλήσεις
οικονοµικής ανάπτυξης. Η χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού
αυξάνει το κόστος ανά άτοµο από την παροχή των βασικών
υποδοµών και υπηρεσιών, όπως δρόµοι, ηλεκτρικό ρεύµα,
τηλέφωνο και νερό. Ο χαµηλός αριθµός του πληθυσµού
επίσης αποκλείει ορισµένες αγροτικές κοινότητες να
συµµετέχουν σε ορισµένα οµοσπονδιακά προγράµµατα που
απαιτούν ένα ελάχιστο όριο πληθυσµού. Για παράδειγµα, ένας
ελάχιστος αριθµός των ανθρώπων που χρειάζονται προκειµένου
µια περιοχή να επωφεληθεί από το Workforce Investment Act
του 1998. Περαιτέρω, είναι συχνά δύσκολο για τις αγροτικές
περιοχές να συγκεντρώσουν τους πόρους, όπως επιχορηγήσεις,
και την ηγεσία που χρειάζεται για να επωφεληθούν από τις
πολλές οµοσπονδιακές επιχορηγήσεις σε προβληµατικές
περιοχές.
Υπάρχουν, επίσης, σηµαντικές ενδείξεις, και ανησυχία µεταξύ
των φορέων λήψης αποφάσεων, ότι πολλές αγροτικές περιοχές
δεν έχουν συµµετάσχει στην ανθούσα εθνική οικονοµία
της δεκαετίας του 1990. Με άλλα λόγια, οι κάτοικοι της
υπαίθρου φαίνεται να έχουν µείνει πίσω στην λεγόµενη νέα
οικονοµία. Το εισοδηµατικό χάσµα αγροτικών-αστικών
αυξάνεται, και ο αριθµός των ανθρώπων που πλήττονται δεν
είναι αµελητέα. Στα βορειοανατολικά, υπάρχουν κοντά
7 εκατοµµύρια κάτοικοι της υπαίθρουπου τους καθιστά περίπου
11,6 τοις εκατό του συνολικού πληθυσµού.
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Οι αγροτικές περιοχές πλήττονται από πολλές αλλαγές που
προέρχονται από έξω, και επί των οποίων έχουν µικρό ή
καθόλου έλεγχο. Οι περιοχές που είναι συνήθως ανεπαρκώς
εξοπλισµένες για να αντιµετωπίσουν αυτές τις δυνάµεις, οι
οποίες περιλαµβάνουν την παγκοσµιοποίηση, την τεχνολογική
αλλαγή, η άναρχη δόµηση, η οµοσπονδιακή αποκέντρωση και
τη µεταρρύθµιση της κοινωνικής πρόνοιας. Σε ορισµένες
αγροτικές κοινότητες το θέµα είναι η υπερβολική ανάπτυξη,
συχνά µε τη µορφή της εξάπλωσης των πόλεων, η οποία µπορεί
να οδηγήσει σε σοβαρές συγκρούσεις ως προς τη βέλτιστη
χρήση γης και είναι εξαιρετικά διχαστική για τις κοινότητες,
ενώ σε άλλες η έλλειψη ανάπτυξης είναι σηµαντική ανησυχία.
Σε κάθε περίπτωση, οι αγροτικές κοινότητες έχουν δυσκολία
στην αντιµετώπιση τωνανησυχιών τους.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει κοινωνικές
και οικονοµικές δυνάµεις και αλλαγές που επηρεάζουν τις
αγροτικές περιοχές στις αρχές του 21ου αιώνα. Ζητήµατα που
προκύπτουν από αυτές τις δυνάµεις συνέχεια συζητιούνται.
Ένας σύντοµος και προκαταρκτικός κατάλογος πιθανών
στρατηγικών που µπορούν να αναπτυχθούν για να
αντιµετωπίσουν τις υποκείµενες ανησυχίες παρουσιάζεται. Το
έγγραφο ξεκινά κάνοντας την υπόθεση, γιατί οι αγροτική
ανάπτυξη απαιτείται ή δικαιολογείται.
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Η υπόθεση Αγροτικής Ανάπτυξης
1. Τοποθέτηση αγροτικών περιοχών σε πιο ισότιµη βάση. Όπως
αναφέρεται ανωτέρω, οι αγροτικές κοινότητες συνήθως
στερούνται την κρίσιµη µάζα των ανθρώπων που
χρειάζονται για να συµµετάσχουν στα οµοσπονδιακά
προγράµµατα. Έτσι, η βοήθεια για την ανάπτυξη της
υπαίθρου δικαιολογείται για λόγους ισονοµίας. Επίσης, µια
µελέτη πριν από µερικά χρόνια έδειξε ότι οι δηµόσιες
επιχορηγήσεις πρός αγροτικές περιοχές τείνουν να
χρησιµοποιούνται περισσότερο για την κατανάλωση παρά
για επενδυτικούς σκοπούς. Με άλλα λόγια, τα κεφάλαια
χρησιµοποιήθηκαν
σε µικρότερο βαθµό για να
δηµιουργήσουν τη µελλοντική ικανότητα για ανάπτυξη.
2. Αντιστάθµιση της "διαρροή εγκεφάλων". Για πολλά χρόνια, οι
αγροτικές περιοχές έχουνχάσει πλέον τους εξειδικευµένους
νέους κατοίκους τους, λόγω της έλλειψης των τοπικών
ευκαιριών απασχόλησης. Η νεολαία πήγε στο κολέγιο, αλλά
δεν επέστρεψε ποτέ να εργαστεί (και να πληρώσουν φόρους)
στην αγροτική περιοχή. Αυτό σηµαίνει ότι η τοπική
κοινότητα έχασε τα οφέλη που συνδέονται µε την επένδυση
δολαρίων από τοπικούς φόρους στο τοπικό σχολικό
σύστηµα. Το επιχείρηµα έχει γίνει οτι τα αστικά κέντρα θα
πρέπει να αποζηµιώσει τις αγροτικές περιοχές για το έµµεσο
όφελος που συνδέεται µε την επένδυση στην προσχολική
εκπαίδευση (για παράδειγµα, οι φόροι που καταβάλλονται
από τον πρώην κάτοικο της υπαίθρου είναι ένα µέρος από το
όφελος του κοινού που χάνεται). Αυτό θα ήταν δύσκολο να
εφαρµοστεί στην πράξη.
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3.

Η ίση µεταχείριση στις επιχορηγήσεις. Οι αστικές περιοχές
επωφελούνται από σηµαντικές δηµόσιες µεταφορές, µε τη
µορφή της µεταφοράς και έργα οδοποιίας, η οποία µπορεί να
µειώσει τα νοµισµατικά και ψυχικά κόστη για τους
κατοίκους που απασχολούνται στις πόλεις. Ως παράδειγµα,
σκεφτείτε την µαζικό έργο κατασκευής σήραγγας στη
Βοστώνη . Κάποιος µπορεί να υποστηρίξει ότι οι αγροτικές
περιοχές θα πρέπει να λάβουν παρόµοιες επιδοτήσεις για
λόγους ιδίων κεφαλαίων.
4. Αξίας του δικαιώµατος συνταξιοδότησης. Πολλοί από τους
πλέον ηλικιωµένους κάποτε άφησαν αγροτικές περιοχές για
να επιδιώξει καλύτερες ευκαιρίες σε αστικά περιβάλλοντα
και έχουν την επιθυµία να επιστρέψουν στις αγροτικές ρίζες
τους µετά τη συνταξιοδότησή τους. Έτσι η οικονοµική αξία
συνδέεται µε τη διατήρηση των αγροτικών περιοχών, καθώς
και πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε ιατρικές
υπηρεσίες
κλπ
που
οι
ηλικιωµένοι χρειάζονται.
5. Αστική συµφόρηση και η βέλτιστη κατανοµή του πληθυσµού.
Υπάρχουν έξοδα για άτοµα που συνδέονται µε το να ζουν σε
αστικές περιοχές και µην έχοντας το σύνολο του πληθυσµού
των ΗΠΑ συγκεντρωµένο σε ένα και µόνο σηµείο έχει
δηµόσιο όφελος. Ένα τέτοιο κόστος συνεπάγεται υγεία και
τη µακροζωία των ατόµων που µελέτες δείχνουν οτι
σχετίζονται µε τη ρύπανση και την κυκλοφοριακή
συµφόρηση.
6. Αγροτικές προτιµήσεις διαβίωσης. Τα δύο προηγούµενα
σηµεία ενισχύονται από το γεγονός ότι οι Αµερικανοί
µε συνέπεια απαντούν σε έρευνες ότι θα προτιµούσαν να
ζουν σε «µικρότερα µέρη" από ό, τι σε αστικά κέντρα. Αυτός
είναι ένας άλλος λόγος για την επένδυση ή τη διατήρηση των
αγροτικών περιοχών.
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7. Η µετακίνηση ανθρώπων για θέσεις εργασίας έναντι θέσεις
εργασίας για τους ανθρώπους. Μια σηµαντική συζήτηση
µεταξύ των κοινωνικών επιστηµόνων είναι αν οι άνθρωποι
θα πρέπει να µετακινηθούν για θέσεις εργασίας ή αν οι
θέσεις εργασίας θα πρέπει να µετακινηθούν στο σηµείο όπου
οι άνθρωποι ζουν (π.χ. σε φθίνοντες αγροτικές περιοχές).
Απλά µετακίνηση των κατοίκων της υπαίθρου από υπό
ύφεση περιοχές σε αστικές θέσεις εργασίας δεν θα
λειτουργήσει αν δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που
απαιτούνται για να ανταγωνιστούν µε κατοίκους των
αστικών κέντρων. Επίσης οι κάτοικοι της υπαίθρου µπορεί
να έρθουν σε χειρότερη θέση αν η οικογένειά τους
και κοινωνικοί δεσµοί σπάσουν ως αποτέλεσµα της
µετεγκατάστασης ή δεν µπορούν να βρουν συγκρίσιµη
ποιότητα κατοικιών στις αστικές περιοχές.
8. Οικογενειακά αγροκτήµατα εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό
εκτός του γεωργικού εισοδήµατος και εποµένως επηρεάζουν
άµεσα την οικονοµική ζωτικότητα της περιοχής στην οποία
βρίσκονται. Στο βαθµό που η προστασία οικογενειακών
αγροκτηµάτων (είτε για να διατηρήσουν έναν τρόπο της
ζωής ή για να διατηρήσουν το πράσινο τοπίο) είναι ένας
δηµόσιος στόχος, η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι σηµαντικό
να παράσχει εκτός-αγροκτήµατος ευκαιρίες απασχόλησης
για αγρότες. Αυτό είναι ιδιαίτερα επείγον, δεδοµένου ότι
περίπου το 80 τοις εκατό του µέσου όρου αγροτικού
εισοδήµατος των νοικοκυριών κερδίζεται από το αγρόκτηµα.
Φυσικά ανταλλάγµατα µπορεί να υπάρξουν στη βιοµηχανική
ανάπτυξη και τη διατήρηση των πράσινων χώρων
συµπεριλαµβανοµένων των γεωργικών γαιών.
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9. Ο τεράστιος αριθµός των κατοίκων της υπαίθρου κάνει την
κοινωνική και την οικονοµική τους ευηµερία ένα
περιφερειακό και εθνικό µέληµα. Στα βορειοανατολικά, όπως
υποδεικνύεται παραπάνω και δείχνεται στον Πίνακα 1,
υπάρχουν σχεδόν 7 εκατοµµύρια άνθρωποι, οι οποίοι
αποτελούν περίπου το 12 τοις εκατό του συνολικού
πληθυσµού. Και όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα, ως
µια οµάδα που δεν συµµετέχει στην τρέχουσα οικονοµική
άνθηση. Vermont έχει το µεγαλύτερο σχετικό µερίδιο
αγροτικών κατοίκων (67 τοις εκατό) και στα
βορειοανατολικά και στο έθνος, ακολουθούµενο από το
Maine (60 τοις εκατό), ενώ η Pennsylvania έχει το
µεγαλύτερο απόλυτο αριθµό κατοίκων της υπαίθρου (1,8
εκατοµµύρια).
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Τάσεις και Προβληµατισµοί Αγροτικής Ανάπτυξης
Τρεις ξεχωριστές γενικές τάσεις συζητούνται εδώ. Πρώτον, οι
αγροτικές περιοχές που µένουν πίσω στη νέα οικονοµία, όπως
εκδηλώνεται µε µια αύξηση του χάσµατος του κατά κεφαλήν
εισοδήµατος µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.
∆εύτερον, το αγροτικό φυσικό περιβάλλον και οι πόροι
βρίσκονται υπό αυξανόµενη πίεση από κατοίκους των αστικών
κέντρων που αναζητούν νέα εξέλιξη, καθώς και από τις τάσεις
της εκβιοµηχάνισης της γεωργικής παραγωγής. Τρίτον, η
οµοσπονδιακή αποκέντρωση φορολογεί σοβαρά την ικανότητα
πολλών αγροτικών κυβερνητικών αξιωµατούχων-που είναι
συχνά εθελοντές-να αντιµετωπίσουν την αυξανόµενου
επιπέδου ευθύνη και λήψη αποφάσεων.

1 Η διεύρυνση του υπαίθρου προς αστικό εισοδήµατος
χάσµα
Οι αγροτικές περιοχές στα βορειοανατολικά δεν έχουν
συµµετάσχει στον ίδιο βαθµό µε τις αστικές περιοχές στην
εθνική οικονοµική άνθηση της δεκαετίας του 1990. Το κατά
κεφαλήν εισοδηµατικό χάσµα µεταξύ περιοχών χωρίς µετρό
και περιοχέςµε µετρό - είναι το ποσό του εισοδήµατος που
παράγεται ανά άτοµο σε περιοχές µη µετρό σε σχέση µε εκείνη
που παράγεται ανά άτοµο σε περιοχές µε µετρό - αυξάνεται από
τα µέσα της δεκαετίας του '70, µετά από στενότητα κατά τη
διάρκεια της κρίσης των εµπορευµάτων στις αρχές της
δεκαετίας του 1970 (σε σχέση µε Εµπάργκο πετρελαίου του
ΟΠΕΚ και ασυνήθιστα καιρικά φαινόµενα). Το 1976, το µέσο
εισόδηµα ανά άτοµο σε αγροτικές περιοχές ήταν απλά
πάνω από τα τρία τέταρτα του µέσου εισοδήµατος ανά άτοµο σε
αστικές περιοχές. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1990, το
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αγροτικό εισόδηµα αντιπροσωπεύει µόνο περίπου 67,5 τοις
εκατό των αστικών εισοδηµάτων, το οποίο είναι ένα 32 τοις
εκατό αύξηση του χάσµατος, και οι τάσεις δείχνουν ότι η
διαφορά επιδεινώνεται. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος
από τους σηµαντικότερους παράγοντες που προκαλεί αυτό το
κενό (δεξιότητες των εργαζοµένων και την ποιότητα των
τοπικών θέσεων εργασίας που διατίθενται) αλλάζει, έτσι
δεν υπάρχει λόγος να περιµένουµε αυτές τις τάσεις να
αντιστραφούν από µόνοι τους στο εγγύς µέλλον.
Μεταξύ 1977 και 1988 (έτη των γεωργικών οικονοµικών
κρίσεων), τα χάσµατα εισοδήµατος σε εθνικό επίπεδο και στα
βορειοανατολικά ακολούθησαν πολύ παρόµοια πορεία, και ήταν
σχεδόν πανοµοιότυπα επίπεδα. Από το 1988, αυτές οι διαδροµές
έχουν αποκλίνει, µε το Βορειοανατολικό κενό να αυξάνεται
ακόµη περισσότερο ακόµα κι αν το χάσµα σε εθνικό επίπεδο,
τουλάχιστον αρχικά, έγινε µικρότερο. Στην πραγµατικότητα, το
βορειοανατολικό χάσµα αυξήθηκε σε όλα εκτός από τέσσερα
από τα τελευταία 21 χρόνια. Σαφώς, ένα κρίσιµο ερώτηµα που
αντιµετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές δεν είναι µόνο πώς να
δηµιουργήσετε θέσεις εργασίας, αλλά και «τι τύποι θέσεων
εργασίας θα πρέπει να δηµιουργηθούν;"
Μπορεί να υποστηριχθεί ότι το χαµηλότερο κατά κεφαλήν
εισόδηµα στις αγροτικές περιοχές απλώς αντικατοπτρίζει την
προθυµία των κατοίκων της υπαίθρου να αποδεχθούν
χαµηλότερους µισθούς, διότι ζουν σε περιοχές µε περισσότερο ή
καλύτερο παροχές (π.χ., ένα καθαρότερο περιβάλλον
και χαµηλότερη πυκνότητα πληθυσµού, λιγότερο χρόνο
µετακίνησης, χαµηλότερες τιµές της γης, κ.λπ.). Με άλλα λόγια,
οι παροχές αποτελούν µια µορφή σιωπηρού εισοδήµατος.
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Πρόσφατες µελέτες της µετανάστευσης παρέχουν κάποια
εµπειρική υποστήριξη για ένα τέτοιο επιχείρηµα (π.χ., Knapp
και Graves και άλλοι). Ωστόσο, είναι επίσης η υπόθεση ότι
µεγάλος αριθµός κατοίκων της υπαίθρου στα βορειοανατολικά
ζουν σε συνθήκες φτώχειας (δείτε το χάρτη παρακάτω), γεγονός
που υποδηλώνει ότι για πολλούς το χαµηλότερο εισόδηµα δεν
είναι µια συνειδητή επιλογή.
Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι τα επίπεδα άνεσης είναι στην
πραγµατικότητα χαµηλότερα σε αγροτικές περιοχές από ό, τι
στις αστικές περιοχές στα ΒΑ, όπως δείχνει ο παρακάτω χάρτης
που παρασκευάζεται από το USDA.
Ένα άλλο επιχείρηµα είναι ότι το κόστος διαβίωσης είναι
χαµηλότερο στις αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε το ίδιο εισόδηµα
εξασφαλίζει υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ωστόσο, το κόστος
των βασικών αναγκών είναι πολλές φορές υψηλότερο σε
αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές όπου ο λιανικός
ανταγωνισµός είναι περιορισµένος και το κόστος παράδοσης
οικιακών αγαθών είναι υψηλό. Έτσι, ακόµη εάν οι τιµές της γης
είναι χαµηλότερες, το συνολικό κόστος ζωής στις αγροτικές
περιοχές δεν είναι κατ 'ανάγκην χαµηλότερο από ό, τι στις
αστικές περιοχές.
Άλλοι πιθανοί λόγοι για το αυξανόµενο εισοδηµατικό χάσµα
µεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών περιλαµβάνουν το
ψηφιακό χάσµα, το γεγονός ότι οι κάτοικοι της υπαίθρου δεν
έχουν επενδύσει σε ανάλογα µεγάλο βαθµό στο χρηµατιστήριο
όσο οι αστικοί γείτονές τους, έχουν µικρότερη πρόσβαση σε
φροντίδα υγείας (η οποία επηρεάζει την παραγωγικότητα τους),
και ούτω καθεξής. Αυτό εγείρει ερωτήµατα σχετικά µε το πώς
αγροτικές οικονοµίες και κοινωνίες µπορούν να διατηρηθούν σε
βάθος χρόνου.
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2. Εξάπλωσης των πόλεων και η χρήση της γης: Αύξηση
της πίεσης για φυσικούς πόρους
Εάν υπάρχει ένα µόνο αγροτικό ζήτηµα που θέτει τις
βορειοανατολικές ΗΠΑ εκτός από το υπόλοιπο έθνος, η αστική
διάχυση είναι ίσως ο κορυφαίος υποψήφιος. Μια πρόσφατη
USDA µελέτη σχετικά µε την επίδραση της αστικής πίεση στις
τιµές της γης καταλήγει ότι:
... Η επίδραση του πληθυσμού στις κατά μέσο όρο τιμές [γης]
σε επίπεδο πολιτείας των γεωργικών κρατών και των
περιφερειών
είναι
μικρή.
Τα
βορειοανατολικά
παρέχουν αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, δείχνουν μεγάλες
επιπτώσεις για τις τιμές περιφερειακών γεωργικών εκτάσεων
που αποδίδονται στην αστική επιρροή. [έμφαση προστέθηκε]
Ενώ η αστική εξάπλωση είναι σίγουρα ένα θέµα αλλού στις
ΗΠΑ, παίρνει έναν ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα στο
βορειοανατολικό τµήµα-που είναι το σπίτι του 22 τοις εκατό
του πληθυσµού της χώρας, αλλά µόνο το 6 τοις εκατό της
έκτασης
της
χώρας.
Αυτό
περιλαµβάνει
πολύ
πυκνοκατοικηµένες περιοχές, όπως η Νέα Υόρκη, και
αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές στο Βόρειο Maine που
είναι υπό-κατοικηµένες (βλέπε επίσης ανακατευθύνσεις για τη
δεκαετία του 1990).
Ο ακόλουθος Πίνακας, που παρασκευάζεται από το USDA,
δείχνει το ρυθµό µε τον οποίο τόσο γεωργικές όσο και µη
γεωργικές εκτάσεις, βρίσκονταιι υπό µετατροπή για
αναπτυξιακούς σκοπούς σε όλα τα Βορειοανατολικά. Κατά την
περίοδο 1992-1997, ο µέσος ρυθµός της µετατροπής ήταν
υψηλότερη στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Μασαχουσέτη. Σηµειώστε
ότι δεν χρησιµοποιούνταν, όλες οι εκτάσεις που µετατράπηκαν,
αναγκαστικά για γεωργικούς σκοπούς πριν από τη µετατροπή.
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Οι πολιτείες µε τη µεγαλύτερη επιτάχυνση της µετατροπής της
γης (µετρούµενο ως ο 1992-1997 ετήσιος ρυθµός µετατροπής
διαιρούµενο από τον 1982-1992 ετήσιο ρυθµό) ήταν
Pennsylvania (5.21), ∆υτική Βιρτζίνια (4,83) και η
Νέα Υόρκη (4.37). Σε Rhode Island (0.77) και το Βερµόντ
(0.80), ο ρυθµός της µετατροπής πραγµατικά επιβραδύνθηκε.
Άλλα σηµαντικά ζητήµατα γύρω από επιθυµητές ή µη
επιθυµητές χρήσεις γης αφορούν τη βιοµηχανική γεωργία και τα
σχετικά προβλήµατα ζωικών αποβλήτων. Ειδικότερα, οι
επιχειρήσεις τροφοδοσίας περιορισµένων ζώων (CAFO) έχουν
αποτελέσει πηγή σηµαντικών διαφωνιών σε µια σειρά
πολιτειών, και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις µεγάλης
κλίµακας επεκτείνονται στα βορειοανατολικά ώστε να
επωφεληθούν από την πρόσβαση στην αγορά.

Πολλές µικρές Μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Προκλήσεις
Αποσυγκέντρωσης και η Αναζήτηση για την Τοπική Ηγεσία
Οι βορειοανατολικές ΗΠΑ έχουν µια πληθώρα µονάδων
τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι εµφανές από τον Πίνακα 3.
Συχνά οι εκλεγµένοι υπάλληλοι είναι εθελοντές µερικής
απασχόλησης, που έχουν δυσκολία στην αντιµετώπιση των
ολοένα και πιο πολύπλοκων και αµφιλεγόµενων προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν οι κοινότητές τους.
Αυτό το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα οξύκαθώς οι πολιτειακοί και
τοπικοί ηγέτες έχουν πάρει µεγαλύτερη και µεγαλύτερη ευθύνη
µέχρι την οµοσπονδιακή αποκέντρωση. Μια πιο γενική
ερώτηση είναι, πώς µπορούν οι αγροτικές περιοχές να
αποζηµιωθούν για τη µείωση του αριθµού ηγετών που
σχετίζονται µε την κάµψη στην τοπική ιδιοκτησία
επιχειρήσεων, όπως τράπεζες;
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Επισκόπηση Αναδυόµενων Θεµάτων

Τρέχον και Αναδυόµενα Θέµατα Πράξεις Αγροτικής
Ανάπτυξης που Αντιµετωπίζουν τα Βορειοανατολικά

Θέµατα που δεν αναφέρονται σε καµία συγκεκριµένη σειρά
ΣΧΕ∆ΙΟ: Προς συζήτηση

Το φάσµα θεµάτων αγροτικής ανάπτυξης που αντιµετωπίζει η
βορειοανατολική περιοχή είναι ευρύ και ολοκληρωµένο, και
πέρα από το πεδίο εφαρµογής ενός οργανισµού του µεγέθους
του Βορειοανατολικού Περιφερειακού Κέντρου Αγροτικής
Ανάπτυξης. Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να ζητήσει
σας την άποψη ώστε να µας βοηθήσει να επιλέξουµε το πιο
περιορισµένο σύνολο θεµάτων το Κέντρο θα εστιάσει την
πλειοψηφία των πόρων του σε ένα δεδοµένο έτος1.
Θα είµαστε ευγνώµονες αν θα προσδιορίσετε από αυτήν τη
λίστα (1) τι πιστεύετε ότι είναι το ένα-πιο σηµαντικό ζήτηµα
που το Κέντρο θα πρέπει να αντιµετωπίσει και (2) τι,
συγκεκριµένα, το Κέντρο θα πρέπει να κάνει για να
αντιµετωπίσει αυτό το ζήτηµα. Παρακαλώ δώστε την άποψή
σας
χρησιµοποιώντας
τη
διεύθυνση
ΒΑ
Κέντρο
ενδιαφεροµένων και Θεµάτων Φόρµα Έρευνας, ή να στείλετε
ένα e-mail σε <sgoetz@psu.edu>.
1

Για να διαµορφωθεί ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης, ενηµερώνουµε το έγγραφο στρατηγικού
σχεδιασµού του 1990,ανακατευθύνσεις για τη δεκαετία του 1990, λαµβάνοντας υπόψη τις
νέες εξελίξεις που επηρεάζουν την Βορειοανατολική ύπαιθρο Περιφερειακά στοιχεία και
δείκτες ανάπτυξης της υπαίθρου θα πρέπει να ενηµερωθούν, και τα ερευνητικά ερωτήµατα τα
οποία θα πρέπει να είναι βαθιύτερα διερευνηθούν για την ανάπτυξη ατζέντας δράσης για την
επέκταση και ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα ζητήµατα που θα πρέπει να καθορίζονται µε
σαφήνεια. Μια ευρεία ατζέντα περιφερειακής δράσης που σχεδιάστηκε για να αντιµετωπίσει
τα στρατηγικά θέµατα θα αρθρώνεται ως ένα σηµαντικό αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής..
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Το ακόλουθο είναι µια πρώτη προσπάθεια να συγκεντρωθεί και
να οργανωθεί µια λίστα των ζητηµάτων που αντιµετωπίζει η
περιοχή, βασιζόµενηι σε τρεις ευρύς τοµείς ζητηµάτων:
1) Θέµατα Οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της
κοινότητας 2) Περιβαλλοντικά ζητήµατα και 3) Τοπική
διακυβέρνηση και η ανάπτυξη των κοινοτικών ηγετών. Τα
Υπο-θέµατα οµαδοποιούνται ανάλογα µε τη σηµαντικήερώτηση
σε κάθε θέµα της έρευνας. Σε µεγάλο βαθµό, ο κατάλογος αυτός
έχει συνταχθεί από τις απαντήσεις που ελήφθησαν σε µια
έρευνα που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού του 1999.
Κοινοτική Οικονοµική & Κοινωνική Ανάπτυξη [πτωτικές
κοµητείες]
A. Πώς µπορούν αγροτικές κοινότητες στα βορειοανατολικά,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που εξαρτώνται κατά κύριο
λόγο στις εξορυκτικές βιοµηχανίες, παραµείνουν βιώσιµες σε
µια παγκόσµια οικονοµία;
1.Α.1. Τι είναι η κοινονική / οικονοµική βιωσιµότητα, και πώς
µπορούν διαφορετικές κοινότητες να το καταφέρουν αυτό;
περιοχές στο κέντρο της πόλης έχουν ειδικές απαιτήσεις για τη
βιωσιµότητα, και ποιες είναι οι τοπικές και κοινωνικές και
οικονοµικές επιπτώσεις των «µεγάλων εµπόρων λιανικής
πώλησης»;
1.Α.2. Ποιος είναι ο ρόλος του ∆ιαδικτύου και του
ηλεκτρονικού εµπορίου και των τεχνολογιών της πληροφορίας
γενικά, για την επίτευξη της βιώσιµης αγροτικής ανάπτυξης,
συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης εξειδικευµένων αγορών
στη γεωργία;
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1.Α.3. Ποια είναι η πιο οικονοµικά αποδοτική ισορροπία
ανάµεσα στη βιοµηχανικές προσλήψεις, τις επιχειρήσεις
διατήρησης και επέκτασης, και την τόνωση της
επιχειρηµατικότητας, σαν στρατηγικές που αποσκοπούν ώστε
να βελτιώσουν και να διαφοροποιήσουν τις οικονοµικά σε
ύφεση περιοχές (συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας θέσεων
εργασίας) µε διαφορετικές υποκείµενες καταστάσεις;
1.Α.4. Με βαθιές αλλαγές στις απαιτήσεις του εργατικού
δυναµικού και των εργασιακών σχέσεων, πώς µπορεί η
προσφορά και η ζήτηση για εργατικό δυναµικό µε διαφορετικές
ικανότητες είναι πιο αποτελεσµατικά ισορροπηµένη;
Γενικότερα, ποια είναι τα σχετικά οικονοµικά και κοινωνικά
οφέλη και το κόστος που βασίζεται στον τόπο έναντι στους
ανθρώπους ανάπτυξη;
1.Α.5. Ποιες είναι οι κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες στις
αγροτικές κοινότητες της συγκέντρωσης και εκβιοµηχάνισης
της
γεωργίας
(συµπεριλαµβανοµένης
της
σύµβασης
καλλιέργειας και κάθετης ολοκλήρωσης);
1.A.6. Ποια είναι η επίδραση των δηµογραφικών αλλαγών
(γήρανση, ποικιλοµορφία, µονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.) στις
αγροτικές κοινότητες, και ποιες είναι οι συνέπειες για τους
τύπους υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένου του µεταφοράς) και
της φυσικής υποδοµής που απαιτείται? Τι είναι αυτό που
καθορίζει τα πρότυπα της µετανάστευσης στη Βορειοανατολική
ύπαιθρο και ποιες είναι οι τοπικές, οικονοµικές και κοινωνικές
συνέπειες της µετανάστευσης;
1.A.7. Άλλα:
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B. Πώς µπορεί η τοπική ικανότητα για την ατοµική και
κοινοτική
επιχειρηµατικότητα
να
ενισχυθεί
στη
Βορειοανατολική ύπαιθρο;
1.Β.1. Ποιος είναι ο ρόλος της αυτο-απασχόλησης
(συµπεριλαµβανοµένης της κατ 'οίκον και µικρές ή πολύ µικρές
επιχειρήσεις) για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και της
διατήρησης οικογενειακών αγροκτηµάτων;
1.Β.2. Πώς µπορούν να αυξηθούν οι µισθοί των
αυτοαπασχολούµενων εργαζοµένων πιο συγκεκριµένα, ποιοι
είναι οι περιορισµοί που αντιµετωπίζουν οι ιδιοκτήτες των
επιχειρήσεων ώστε να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, και
ιδίως νέοι και µειονοτικοί επιχειρηµατίες,, ώστε να ξεκινήσουν
τις δικές τους επιχειρήσεις;
1.B.3. Ποια είναι τα κοινά γνωρίσµατα ή τα χαρακτηριστικά
των κοινοτήτων προς επιχειρηµατικότητα, και είναι αυτά τα
χαρακτηριστικά µεταφερόµενα σε κοινότητες µε ύφεση;
1.B.4. Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των κοµητειών µε
σχετικλα υψηλούς αριθµούς γυναικων-που έχουν επιχειρήσεις;
1.B.5. Άλλα:

Γ. Ποιες είναι οι καθοριστικοί παράγοντες και οι συνέπειες της
φτώχειας στα Βορειοανατολικά;
1.Γ.1. Ποιες είναι οι πρόσφατες τάσεις σε συνθήκες φτώχειας σε
διάφορα µέρη της βορειοανατολικής υπαίθρου? Τι συµβαίνει
µε το χρόνο στην ευηµερία των παιδιών σε οικογένειες µε
χαµηλό εισόδηµα;
1.Γ.2. Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στη φτώχεια των νέων και
την απόδοση των παιδιών στα σχολεία;
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1.Γ.3. Πώς οι οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα τα βγάζουν πέρα
όταν το µέλος της οικογένειας που φέρνει το κύριο µέρος του
εισοδήµατος µείνει άνεργος;
1.Γ.4. Ποιες στρατηγικές υπάρχουν για την αύξηση της
παραγωγικότητας (μισθοί) των φτωχών και την αντιμετώπιση
προβλημάτων όπως η έλλειψη των οικονομικά προσιτών
κατοικιών;
1.Γ.5. Άλλα:

∆. Ποια είναι η επίδραση των οµοσπονδιακών πολιτικών στις
αγροτικές περιοχές στα βορειοανατολικά, και διαφέρουν από
την επίδραση στις αστικές περιοχές;
1.∆.1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της αποκέντρωσης και του
εργατικού δυναµικού επενδυτικού νόµου; Σύµφωνα µε ποιες
προϋποθέσεις είναι επιτυχής η WIA σε αγροτικές περιοχές;
1.∆.2. Πώς άλλες οµοσπονδιακές πολιτικές που θεσπίστηκαν
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, όπως η δράση στο
τοµέα των τηλεπικοινωνιών, NAFTA, νέο γεωργικό
νοµοσχέδιο, ισορροπηµένη πράξη του προϋπολογισµού, και
βοηθητικά προγράµµατα απορρύθµισης επηρεάζουν αγροτικές
περιοχές;
1.∆.3. µακροοικονοµικές πολιτικές (πολιτική επιτοκίων κυρίως)
έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στις αγροτικές σε σχέση µε τις
αστικές κοινότητες;
1.∆.4. Ποιες είναι επιπτώσεις για τις τοπικές φορολογικές
επιβαρύνσεις από τις κρατικές δαπάνες ;
1.∆.5. Άλλα:

32

2. Περιβαλλοντικά
κοινότητες]

Θέµατα

[αυξανόµενες

περιαστικές

A. Θέµατα χρήσεων γης στα βορειοανατολικά
2.Α.1. Ποιες είναι οι πρόσφατες τάσεις στη χρήση γης, οι τιµές
της γης, η κατανοµή των οφελών και τα κόστη που συνδέονται
µε την αλλαγή των χρήσεων γης;
2.Α.2. Ποιες είναι οι δηµόσιες και ιδιωτικές δαπάνες και τα
οφέλη της επέκτασης των πόλεων (ανάπτυξη των στεγαστικών
υψηλού κόστους) σε διαφορετικούς τύπους κοινοτήτων;
2.Α.3. Τι είναι η «έξυπνη ανάπτυξη» και τι είναι το κόστος και
τα οφέλη της;
2.Α.4. Άλλα:

B. θέµατα ποιότητας περιβάλλοντος στα Βορειοανατολικά
2.Β.1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της γεωργικής εκβιοµηχάνισης
στον τοµέα του περιβάλλοντος (αέρας, έδαφος και την ποιότητα
του νερού) διαφόρων κοινοτήτων (περιλαµβάνει θέµατα
διαχείρισης θρεπτικών ουσιών);
2.Β.2. Πώς περιβαλλοντικοί κανονισµοί επηρεάζουν τις τοπικές
οικονοµίες; Πώς τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν
τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς µε τη πάροδο του χρόνου;
2.B.3. Ποια είναι τα κλειδιά για την ανάπτυξη ενός
ανταγωνιστικού γεωργικού συστήµατος που είναι συµβατό µε
την προστασία µακροπρόθεσµα του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων (π.χ., για ολόκληρη τη ζώνη βιολογικού
ελέγχου των γεωργικών παρασίτων);
2.B.4. Άλλα:
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Γ. Σύνθεση: Τι αντισταθµίσµατα υπάρχουν µεταξύ της
ανάπτυξης και του περιβάλλοντος;
2.Γ.1. Μπορεί να αναπτυχθούν ποσοτικά µοντέλα για τις
επιµέρους κοµητείες δείχνοντας αντισταθµίσµατα µεταξύ της
αύξησης της απασχόλησης και της µετανάστευσης, της αύξησης
των µισθών και τις αλλαγές στην περιβαλλοντική ποιότητα και
την τοπική ποιότητα ζωής εν γένει, έτσι ώστε οι ιθύνοντες της
κοµητείας να µπορούν να κάνουν επιλογές που ταιριάζουν
καλύτερα στις µοναδικές συνθήκες και στις προτιµήσεις τους;

3. Τοπική Αυτοδιοίκηση και του ανάπτυξη των κοινοτικών
ηγετών
3.Α.1. Πώς είναι κοινότητες στη Βορειοανατολική ύπαιθρο
ανταποκρίνονται στην αποκέντρωση, και ποιες ιστορίες
επιτυχίας µπορούν να τονιστούν (δηµιουργία βάσης δεδοµένων
των ιστοριών επιτυχίας);
3.Α.2. Ποια στρατηγική οικονοµικής ανάπτυξης είναι πιο στενά
συνδεδεµένη µε, ή εξαρτώµενη από, τη δηµιουργία νέων
τοπικών ηγετών;
3.Α.3. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσµατικοί τρόποι για τη
βελτίωση της ικανότητας µιας κοινότητας να αντιµετωπίσει µε
δηµοκρατικό τρόπο, τα αναδυόµενα προβλήµατα; Ποια
συγκεκριµένα εργαλεία, εκπαίδευση και παιδεία χρειάζονται οι
εθελοντές τοπικοί ηγέτες και οι πολίτες για να γίνουν
αποτελεσµατικοί παράγοντες αλλαγής και να ασχοληθούν µε
ολοένα και πιο σύνθετα κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα;
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3.Α.4. Ποιες είναι οι ανάγκες της πολιτικής και διαχείρισης που
σχετίζονται µε ένα µεταβαλλόµενο αγροτικό τοπίο από κυρίως
γεωργική παραγωγή σαν οικονοµική µηχανή στην εναλλακτική
γεωργική, φυσικούς πόρους, και άλλες ανθρώπινες χρήσεις γης;
3.Α.5. Πώς µπορούν να ρυθµιστούν τοπικά συστήµατα εσόδων
την παροχή τοπικής ευελιξίας στα έσοδα, και την ικανότητα να
αξιοποιήσει αναπτυσσόµενες πηγές φορολογικών εσόδων, ενώ
ανακουφίζει τη φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων.
3.A.6. Άλλα:

Ευκαιρίες:
1.
Εκπαιδευτικά προγράµµατα-ποιος είναι ο ρόλος των
επιχορηγήσεων γης;
2. Το ∆ιαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εµπόριο
3.
Επιχειρηµατικότητα: αυξανόµενη ηγέτες στο σπίτι
(εξειδικευµένες αγορές)
4.
Η αλληλεξάρτηση µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης
και του περιβάλλοντος
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ENOTHTA ΄Β
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ GIS

Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών(GIS) είναι ένα σύνολο αποτελούµενο από
εξοπλισµό, λογισµικά, βάσεις δεδοµένων και ανθρώπινο δυναµικό , µε σκοπό την
ικανοποιητική συλλογή,

αποθήκευση,

ενηµέρωση,

διαχείριση,

ανάλυση και

παρουσίαση κάθε είδους γεωγραφικής πληροφορίας. Με δυό λόγια τα GIS, είναι
εργαλεία λήψης αποφάσεων για κάθε σύνθετο πρόβληµα που σχετίζεται µε την
χωρική διαδικασία.
Τα Γεωγραφικά Σθστήµατα Πληροφοριών βρίσκουν εφαρµογή σε πολλούς τοµείς
όπως:

• Ανανεώσηµες Πηγες Ενέργειας
• Ο.Τ.Α.
• Συγκοινωνίες
• Τηλεπικοινωνίες
• Περιφερειακή Ανάπτυξη
• Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός
• Οδικά ∆ίκτυα
• Νερά, ∆ίκτυα Ύδρευσης
• Υγεία
• Κτηµατολόγιο
• Πολεοδοµία, Χωροταξία
• Γεωλογία, Εδαφολογία
• ∆άση
• Στατιστικά
• Τουρισµός και πολλά άλλα
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Με την χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών δίνονται άµεσες λύσεις
σε Υπηρεσίες που έχουν σχέση µε
την ασφάλεια, όπως είναι η Αστυνοµία, το ΕΚΑΒ και η
Πυροσβεστική ή ακόµα και στις υπηρεσίες Εθνικής Ασφάλειας
και στα σώµατα Στρατού. Επίσης ο σχεδιασµός δικτύων
µεταφοράς και συγκοινωνιών, όπως για παράδειγµα το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στην
Αθήνα, γίνεται µε την βοήθεια των GIS.

Εφαρµογές µε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών θα βρούµε ακόµα και για:
• Μετεωρολογία
• Καλλιέργειες ακριβείας
• ∆ίκτυα για οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ)
• ∆ιαχείριση Στατιστικών ∆εδοµένων
• Σχεδιασµό ∆ικτύων κινητής τηλεφωνίας
• Τουριστικούς πληροφοριακούς χάρτες
• Location Based Services
• Αρχαιολογία
• GIS πεδίου

Αλλά ας κοιτάξουµε από πιο κοντά µερικούς από αυτούς τους τοµείς.
•

Στις συγκοινωνίες είναι εύκολο να φανταστούµε τη χρήση του ArcGIS για τη
δηµιουργία χαρτών µε Αεροδρόµια
ΚΤΕΛ
Λιµάνια
Σταθµοί ΟΣΕ
Σταθµοί Προαστιακού
Σταθµοί ΗΣΑΠ - Γραµµή 1
Σταθµοί Μετρό - Γραµµές 2-3
Εθνικούς ∆ρόµους, Θαλάσσιες Συγκοινωνίες, Αεροµεταφορές
Μεταφορά Επιβατών και Επιβατικών Αυτοκινήτων
Σιδηρόδροµοι
Συντήρηση Οδοστρωµάτων –Κυκλοφοριακές Μελέτες
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•

Στις τηλεπικοινωνίες το ArcGIS χρησιµοποιείται σε εφαρµογές όπως:
∆ιαχείριση ενός σύνθετου δικτύου οπτικών ινών µε χρήση Γεωγραφικού
Συστήµατος Πληροφοριών ArcGIS.
H διαλειτουργικότητα ArcGis - Envi προς τη συγχώνευση τεχνολογιών
Τηλεπισκόπησης & GIS.
Σχεδίαση και βελτιστοποίηση τηλεπικοινωνιακού ∆ικτύου «ΟΤΕ TETRA
SERVICES» µέσω του εργαλείου CELLULAR EXPERT και ArcGIS.

• Στις Ανανεώσηµες Πηγες Ενέργειας το ArcGIS χρησιµοποιείται για:
Μελέτη των αναπτυξιακών στόχων και της χωροθέτησης των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας στην ελληνική ύπαιθρο µε τη χρήση Γεωγραφικών
Συστηµάτων Πληροφοριών.
Χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών
της Ελλάδας
Χωρικά µοντέλα για την εκτίµηση της διείσδυσης των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας στο δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας

•

Στην κατηγορία των νερών-δικτύων ύδρευσης το ArcGIS χρησιµοποείται για:
Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα αποτελούν διεθνώς τεχνολογία

αιχµής στη διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Πρόκειται για ένα
εργαλείο επεξεργασίας, οργάνωσης, διάθεσης και συνδυασµού µεγάλου όγκου
πληροφοριών, µε δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης της πληροφορίας στο χώρο
(µε τη µορφή ψηφιακών χαρτών). Τα GIS επιτρέπουν το στρατηγικό σχεδιασµό και
τη λήψη αποφάσεων σε συνολικό και εποπτικό επίπεδο, βοηθώντας το µελλοντικό
σχεδιασµό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οι πλατφόρµες GIS παρέχουν ολοκληρωµένες λύσεις σε επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας που ασχολούνται µε δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης. Ενηµέρωση
στοιχείων ενός δικτύου, ενσωµάτωση ροών εργασίας, εύρεση πληροφοριών πελατών
καθώς και προετοιµασία εκθέσεων είναι µερικές από τις πολλές λειτουργίες των
τεχνολογιών GIS.

41

Με τα ενσωµατωµένα εργαλεία χωρικής ανάλυσης ο χρήστης µπορεί να
εντοπίσει γρήγορα και αποτελεσµατικά συγκεκριµένα κοµµάτια ενός δικτύου
ύδρευσης ή αποχέτευσης και να αναλύσει την τάση της ανάπτυξης µιας πόλης ή ενός
οικισµού, που πιθανώς θα επηρεάσει την µελλοντική ζήτηση. Έτσι µπορεί ένας
οργανισµός να έχει µια πλήρη απεικόνιση του δικτύου της ευθύνης του σε σχέση µε
τους πελάτες του.

• Σηµντικές ακόµα είναι οι εφαρµογές του ArcGIS στη γεωλογία.
Πρόκειται για ένα πολύτιµο εργαλείο στην εκτίµηση των κινδύνων,καθώς στο
επόµενο της εκτίµησης στάδιο, µπορεί να συσχετιστεί ο σχεδιασµός ενώπιων της
δυνητικής απειλής, η εκτίµηση του κόστους του εν δυνάµει κινδύνου µεστόχο τη
µείωση της τρωτότητας µιας κοινωνίας. Τα Γ.Σ.Π διαθέτουν µια σειρά εργαλείων µε
σκοπό τη σωστή καταχώρηση, διαχείριση και εξαγωγή δεδοµένων. Όλα τα δεδοµένα
που εισάγονται διαχειρίζονται µέσα από τις λεγόµενες βάσεις δεδοµένων, κάτι που
αποτελεί και το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα έναντι των άλλων τρόπων παραγωγής
χαρτών.
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στο ΓΣΠ χωρίζονται σε 2µεγάλες
κατηγορίες, δεδοµένα raster (εικονοστοιχεία) και δεδοµένα vector (διανυσµατικά).

Τα raster αρχεία είναι δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες (σε κάθε
pixel είναιαποθηκευµένη µια τιµή χρώµατος και αντιπροσωπεύει µια τιµή
πληροφορίας),περιλαµβάνει, επίσης, χάρτες κλίσεων, προσανατολισµού κλίσεων,
χάρτεςσκιασµένου ανάγλυφου.
Τα vector δεδοµένα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:
1. Τα σηµειακά, που περιλαµβάνουν σηµεία που απεικονίζουν απλά
γεωγραφικάδεδοµένα όπως οι κλίσεις, τα τριγωνοµετρικά και υψοµετρικά σηµεία, τα
επίκεντρατων σεισµών και τα τοπωνύµια οικισµών.
2. Τα γραµµικά διανυσµατικά δεδοµένα περιλαµβάνουν τα γραµµικά στοιχεία
πουκαταχωρούµε στο λογισµικό, όπως δρόµοι, ρήγµατα, υδρογραφικό δίκτυο,
ισοϋψείς.
3. Τα πολύγωνα είναι δισδιάστατα στοιχεία που αναπαριστούν επιφάνειες
όπωςλίµνες, χρήσεις γης, γεωλογία, υδροκρίτης, λεκάνες απορροής.
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• Τις τελευταίες δεκαετίες όσον αφορά τα δάση η ανάγκη για προστασία και
διαχείριση των δασικών εκτάσεων επιβάλλει τη δηµιουργία συστηµάτων καταγραφής
τους, παρακολούθησης των µεταβολών τους και ελέγχου της νοµιµότητας των
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που αναπτύσσονται σε αυτά. Η κατάρτιση των
δασικών χαρτών και η δηµιουργία του δασολογίου συντελούν στο σκοπό αυτό. Η
αποθήκευση, όµως, όλων των δεδοµένων – τόσο των χαρτογραφηµένων εκτάσεων
όσο και του νοµικού πλαισίου – και σε ηλεκτρονική µορφή είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την εύκολη ανάκτηση και διαχείριση τους από την εκάστοτε
υπηρεσία.
Σε αυτή τη βάση δεδοµένων θα καταχωρούνται τα χωρικά δεδοµένα – δηλαδή
οι δασικές εκτάσεις, οι δραστηριότητες και οι εγκαταστάσεις µέσα σε αυτές – η
περιγραφική τους πληροφορία, καθώς και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις δασικές
εκτάσεις.
Συµπερασµατικά, δηµιουργείται ένα περιβάλλον που διευκολύνει τους
χρήστες να διαχειρίζονται τις δασικές εκτάσεις µε σκοπό την προστασία τους από τις
καταπατήσεις και τις αυθαιρεσίες. Ο έλεγχος τους µε αυτό τον τρόπο είναι
περισσότερο εποπτικός και, κατά συνέπεια, περισσότερο αποτελεσµατικός.

• Όσον αφορά τη µετεωρολογια, η εφαρµογή του ArcGIS συνοψίζεται στην
δηµιουργία χαρτών οι οποίοι εφοδιάζονται συνεχώς µε δεδοµένα και
προβάλλουν σε διαφορετικά επίπεδα (layers) τα δεδοµένα για
1. Την ένταση του ανέµου
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2.

Τις βροχοπτώσεις

3.

Τη θερµοκρασία
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• Το ArcGIS βρίσκει εφαρµογή ακόµα και στην αρχαιολογία.
Οι εφαρµογές των GIS στην Αρχαιολογία έχουν συµπληρώσει αρκετάχρόνια
προσφέροντας σηµαντικά οφέλη στην οργάνωση και ανάλυση τουανασκαφικού
αρχείου.Κρίνονται ιδιαίτερα επιτυχηµένες στη διαχείρισητ η ς χ ω ρ ι κ ή ς
πληροφορίας,

στην

ενσωµάτωση

νέων

τρόπων

ψηφιακής

απεικονησης και στις αναλυτικές τους δυνατότητες ως
προς

τις

χωροχρονικές

συσχετίσεις

του

α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ . Ω σ τ ό σ ο , η µετάβαση σε ένα ψηφιακό
σύστηµα τεκµηρίωσης δηµιουργεί πρόσθετεςα π α ι τ ή σ ε ι ς ω ς π ρ ο ς
την

ψηφιακή

καταγραφή

της

π ρ ω τ ο γ ε ν ο ύ ς πληροφορίας,

αλλά και τη µεταγραφή των δεδοµένων που βρίσκονται στοχαρτί σε ψηφιακή µορφή.
Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στην καταγραφή των χωρικών
ιδιοτήτων των κινητών και ακίνητων ευρηµάτων της ανασκαφής.
Η

στοιχειοθέτηση

τοπογραφικού

καννάβου,

προηγήθηκε

της

α ν α σ κ α φ ή ς παρέχοντας το υπόβαθρο για την οργάνωση της καταγραφής
στο πεδίο. Οι τοπογραφικές µετρήσεις των ανασκαφικών ενοτήτων και
όλων των αντικειµένων που αποκαλύπτονται καταγράφονται σε κάνναβο
εθνικών σ υ ν τ ε τ α γ µ έ ν ω ν ( H A T T ) µ ε τ η χ ρ ή σ η σ τ α θ µ ο ύ µ ε τ ρ ή σ ε ω ν .
Επιπλέον,

η

παραγωγή

στρωµατογραφικών

των
τοµών

κατόψεων

φωτογραµµετρία.

των

διευκολύνθηκε σηµαντικά µε

την ανάπτυξη µεθοδολογίας αποτυπώσεων π ο υ
δισδιάστατη

και

Τέλος,

βασίζονται
η

στην

φωτογραφική

τ ε κ µ η ρ ί ω σ η τ ό σ ο σ τ ο π ε δ ί ο τ η ς α ν α σ κ α φ ή ς ό σ ο κ α ι σ τ ο εργαστήριο
εµπλουτίστηκε µε τη χρήση ψηφιακής φωτογραφίας.

• Ουσιώδης και αναπόσπαστικο κοµµάτι της γεωργία ακριβείας είναι το
ArcGIS.
Παραδείγµατα δεδοµένων που τυπικά συλλέγονται στη γεωργία ακριβείας
είναι τα εξής:
1)

Η χαρτογράφηση παραγωγής (συγκοµίζοντας τη σοδειά σηµείο προς

σηµείο σε ολοκληρο το αγρόκτηµα)
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2)

Η δειγµατοληψία εδάφους (λαµβάνοντας δείγµατα από το έδαφος και

σηµαδεύοντας τις περιοχές τους µε έναν δέκτη GPS)
3)

Η ανίχνευση της σοδειάς (συλλέγοντας στοιχεία για προβληµατικά

εντός της καλλιέργειας και σηµαδεύοντας τις περιοχές αυτές µε GPS)
Μέρος της συλλογής δεδοµένων είναι επίσης η έρευνα, η ανεύρεση και το
κατέβασµα

από

το

διαδίκτυο

χαρτών

υποβάθρου,

αεροφωτογραφιών

και

τοπογραφικών. Η χρήση εργαλείων του GIS µπορεί να βοηθήσει στο να συνοψιστούν
και να προσδιοριστούν οι σχέσεις ανάµεσα στις µεταβλητές τις οποίες ο καλλιεργητής
µπορεί να χρησιµοποιήσει για τη λήψη αποφάσεων.
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Ενότητα Γ΄

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ∆.
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ

Η µελέτη εκτίµησης που ακολουθεί έχει συνταχθεί µε σκοπό την υποβολή της τρίτης
διπλωµατικής εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών
Μεταπτυχιακού προγράµµατος Στατιστικής µε ειδίκευση στην Κτηµαταγορά.
Αφορά την αποτίµηση της εµπορικής αξίας διαµερίσµατος το οποίο βρίσκεται στο
∆ήµο Χαλανδρίου Αττικής. Η εµπορική αξία ενός ακινήτου ορίζεται ως «Το
εκτιµώµενο χρηµατικό ποσό στο οποίο ένα ακίνητο µπορεί να πωληθεί την
ηµεροµηνία της εκτίµησης µεταξύ ενός πρόθυµου αγοραστή και πωλητή σε άµεση
συναλλαγή ύστερα από σωστή διαφήµηση και όταν τα συµβαλλόµενα µέρη δρουν
συνετά, έχοντας πλήρη γνώση και χωρίς εξαναγκασµό».
Αναφορικά µε τις µεθόδους εκτίµησης, η εµπορική αξία της γης και των κτισµάτων
συνήθως προσδιορίζεται από ενδείξεις της αγοράς από καταρτισµένο εκτιµητή. Θα
χρησιµοποιηθεί η µέθοδος των Συγκριτικών Στοχείων ( Comparative Method), η
οποία θεωρείται η πλέον κατάλληλη για αυτού του είδους ακίνητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Πέµπτη 28 Αυγούστου 2014
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟ ∆ιαµέρισµα 2ου ορόφου στο δήµο Χαλανδρίου
Ο∆ΗΓΙΕΣ Η εύρεση της εµπορικής αξίας του υπό µελέτη ακινήτου όπως αυτή
έχει διαµορφωθεί στις 28 Αυγούστου 2014

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Όλες οι εκτιµήσεις έγιναν σύµφωνα µε τα

πρότυπα εκτίµησης όπως αυτά ορίζονται στα ∆ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ
•

Τοπογραφικό διάγραµµα

•

∆ιάγραµµα Κάλυψης

•

Συµβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Προτείνουµε πριν από οποιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή η
οποία στηρίζεται στην παρούσα εκτίµηση, να προβείτε σε επιβεβαίωση των
πληροφοριών που παρέχονται στην µελέτη µας καθώς και της εγκυρότητας των
υποθέσεων που έχουµε υιοθετήσει. Σας συµβουλεύουµε, ότι ενώ έχουµε εκτιµήσει το
ακίνητο µε βάση τις σηµερινές συνθήκες αγοράς, ελλοχεύουν σηµαντικοί κίνδυνοι, οι
οποίοι ενδέχεται να προκαλούν ανακρίβειες και αποκλίσεις.Προτού προβείται σε
οποιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή, θα πρέπει να είστε σύµφωνοι µε τους
υπάρχοντες κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν κάποια οικονοµική ζηµιά.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Η µελέτη αυτή έχει συνταχθεί για την αποκλειστική
χρήση από τον παραλήπτη στον οποίο απευθύνεται και καµία αρµοδιότητα δε δίνεται
σε τρίτο πρόσωπο για ολόκληρο ή µέρος των περιεχοµένων αυτής της µελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
Το υπό εκτίµηση ακίνητο αποτελεί διαµέρισµα 2ου ορόφου το οποίο βρίσκεται εντός
των ορίων του ∆ήµου Χαλανδρίου.
Το Χαλάνδρι είναι δήµος του Βορείου Τοµέα στο Αθηναϊκό πεδίο της Περιφέρειας
Αττικής µε 74.192 κατοίκους το 2011 και έκταση 10,805 τ.χλµ. Αποτελεί σηµαντικό
οικιστικό κέντρο του συγκροτήµατος και διακρίνεται για το άρτιο ρυµοτοµικό του
σχέδιο, το εκτενές δίκτυο πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων και για τη µακρά
παράδοση των κατοίκων του στο εµπόριο. Γεωγραφικά το Χαλάνδρι εκτείνεται σε
συστάδα λόφων στους πρόποδες του Πεντελικού όρους. Το χαµηλότερο ύψος του
είναι στη Λεωφόρο Κηφισίας (50m), η κεντρική πλατεία είναι 180m και το µέγιστο
ύψος στα σύνορα µε τα Βριλήσσια είναι 250m
Το Χαλάνδρι αποτελεί εµπορικό κέντρο που συγκεντρώνει αγοραστικό κοινό από όλο
το συγκρότηµα βορείων προαστίων. Επίσης αποτελεί και εστία έντονης
επιχειρηµατικής δράσης µε πληθώρα επιχειρήσεων και αποτελεί και πόλο έλξης
στελεχιακού δυναµικού, µαζί µε το γειτονικό Μαρούσι. Στη µεγάλη έκταση του
δήµου εξάλλου υπάρχει χώρος για διευθέτηση των ποικίλλων ζωνών και αυτό
φαίνεται πως έχει γίνει µε µεγάλη επιτυχία, καθώς υπάρχουν ζώνες που θυµίζουν
µεγαλούπολη και οικιστικές ζώνες που θυµίζουν επαρχιακή κωµόπολη.[4] Ο ∆ήµος
ειδικεύεται στο εµπόριο και στην παροχή υπηρεσιών. Στην πόλη εδρεύουν πολλές
από τις µεγάλες ελληνικές εταιρείες, κυρίως σε δυο δρόµους, την Εθνικής
Αντιστάσεως και την Κηφισίας. Η περιοχή προσφέρει και πληθώρα επιλογών στον
ιδιωτικό χώρο της Υγείας. Στα διοικητικά όρια προσφέρεται χώρος και για πολλές
από τις πιο ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικά πρεσβείες των Αθηνών, ενώ µελετάται η
µεταφορά του Υπουργείου Οικονοµικών στο χώρο του Νοµισµατοκοπείου, κάτι που
προβλέπεται να καταστήσει το δήµο ακόµα πιο σηµαντικό κόµβο του λεκανοπεδίου
της πρωτευούσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το υπό εκτίµηση ακίνητο περιλαµβάνει ένα διαµέρισµα 2ου ορόφου, εµβαδού 115 τµ
σε οικοδοµή που ανεγέρθει το 1979.
Το εν λόγω διαµέρισµα αποτελείται από 2 υπνοδωµάτια, µεγάλη σαλοτραπεζαρία,
λουτρό, WC και µεγάλες βεράντες.
Ακόµα παρέχει κεντρική θέρµανση µε χρήση αερίου, ανελκυστήρα καθώς και ηλιακό
θερµοσίφωνο. Ακόµα παρέχει αποθήκη και θέση parking.

4.2 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ
Σύµφωνα µε το χορηγηθέν τοπογραφικό διάγραµµα και τις πληροφορίες που
συλλέχθηκαν από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή, το υπό εκτίµηση ακίνητο
βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 218 του ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Χαλανδρίου. Το
εν λόγω οικόπεδο κρίνεται άρτιο και οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες
πολεοδοµικές διατάξεις

52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης

είναι η εκτίµηση της αξίας του εν λόγω

ακινήτου. Ο υπολογισµός της αξίας όπως αυτή έχει διαµορφωθεί, πραγµατοποιείται
στη βάση της εµπορικής αξίας (market value) σύµφωνα µε τα πρότυπα του RICS.
Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγµατογνωµόνων η εµπορική αξία ενός
ακινήτου ορίζεται ως “Το εκτιµώµενο χρηµατικό ποσό στο οποίο ένα ακίνητο µπορεί
να πωληθεί την ηµεροµηνία της εκτίµησης µεταξύ ενός πρόθυµου αγοραστή και
πωλητή, οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα σε καθεστώς πλήρους ανταγωνισµού ύστερα
από σωστή διαφήµηση και όταν τα συµβαλλόµενα µέρη δρουν συνετά, έχοντας
πλήρη γνώση και χωρίς εξαναγκασµό”.

5.1 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Αυτοψίες Ακινήτων
Πραγµατοποιήθηκε επί τόπου αυτοψία σε όλους τους χώρους του υπό εκτίµηση
ακινήτου στις 28/08/2014
Κατάσταση

ακινήτου

και

παρεχόµενες

υπηρεσίες,

επιβλαβή

υλικά,

εγκαταστάσεις και µηχανήµατα
Θα υποθέσουµε οικόπεδα τα οποία θα είναι καθαρά από κάθε είδους µόλυνση. Όρος
της συγκεκριµένης µελέτης είναι ότι προσφέρει αποκλειστικά συµβουλευτικές
υπηρεσίες και ότι ο πελάτης και/ή τρίτα πρόσωπα αποδέχονται ότι η έκθεση
εκτίµησης δε σχετίζεται ή δίνει όποιες εγγυήσεις σχετικά µε τη κατάσταση της δοµής,
των θεµελίων και του εδάφους.
Περιβαλλοντικά θέµατα
Για την παράδοση της συγκεκριµένης έκθεσης εκτίµησης µια ξεχωριστή υπόθεση ότι
στα υπό µελέτη ακίνητα δεν εµπίπτουν περιβαλλοντικά ζητήµατα.
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Πολεοδοµικά θέµατα
Το αποτέλεσµα της παρούσας έκθεσης εκτίµησης στηρίζεται σε υποθέσεις για το
πολεοδοµικό καθεστώς του ακινήτου που προκύπτουν από στοιχεία τα οποία έχει
χορηγήσει ο πελάτης. ∆εν πραγµατοποιήθηκε εκ νέου πλεοδοµικός έλεγχος για
επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών.
Νοµικά θέµατα
∆εν φέρουµε καµία ευθύνη για την ακριβή κατανόηση της νοµικής θέσης του πελάτης
µας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. Σε όποια σηµεία εκφράζεται κάποια γνώµη
από εµάς σχετικά µε νοµικά θέµατα τα οποία επηρεάζουν την αξία των ακινήτων,
τότε αυτή η γνώµη θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον πελάτη µε τη βοήθεια
καταρτισµένου δικηγόρου. Ο εκτιµητής που υπογράφει την έκθεση δεν δύναται να
κρίνει νοµικά έγγραφα ως µη ειδικός.
Φορολογία
Καµία προσαρµογή δε θα γίνει έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται υποχρέωση του
πελάτη σε φορολογία η οποία µπορεί να προκύψει από τη πώληση του ακινήτου.
Επιπλέον δε θα ληφθεί υπόψη καµία υποχρέωση του πελάτη για αποπληρωµή
δανείων ή οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων. Ο εκτιµητής που υπογράφει την
έκθεση δεν δύναται να κρίνει νοµικά έγγραφα ως µη ειδικός.
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5.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Μέθοδος των συγκριτικών στοιχείων (comparative method)
Αυτή η µέθοδος είναι η παλαιότερη και σε ορισµένες περιπτώσεις η πιο αξιόπιστη.
Για να εκτιµήσουµε την

εµπορική αξία του ακινήτου πρέπει πρώτα να

συγκεντρώσουµε όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες. Αυτό έγινε µετά από έρευνα
αγοράς κάνοντας χρήση συγκριτικών στοιχείων για να αποκτήσουµε µια πιο απτή
εικόνα της συγκεκριµένης αγοράς ακινήτων και να υποστηρίξουµε την αξιολόγηση
µας αναλύοντας τα δεδοµένα µας τη στιγµή της εκτίµησης.
Ο αποφασιστικός παράγοντας για τη συγκέντρωση συγκριτικών στοιχείων είναι η
τοποθεσία. Η εγγύτητα µε το εν λόγω ακίνητο ήταν ο παράγοντας κλειδί για τη χρήση
συγκριτικών παραµέτρων στη παρούσα µελέτη. Εκτός από τη τοποθεσία, άλλα
βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου που λήφθηκαν υπόψη είναι τα φυσικά
χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως επιφάνεια, παροχές, πρόσβαση, το υφιστάµενο
πολεοδοµικό καθεστώς και οι πολεοδοµικές ρυθµίσεις και τα χαρακτιριστικά της
περιοχής, που έπειτα αό συγκεκριµένες προσαρµογές οδηγούν σε αξιόπιστα
συµπεράσµατα.
Έτσι, η εµπορική αξία µε βάση τη µέθοδο αυτή προσδιορίζεται από στοιχεία
προσφερόµενων ακινήτων ή από στοιχεία πρόσφατων αγοραπωλησιών ακινήτων τα
οποία έχουν χαρακτηριστικά συγκρίσιµα µε το υπό εκτίµηση ακίνητο. Τα
χαρακτηριστικά που λαµβάνονται υπόψη είναι τα εξής:
•

Η τοποθεσία του ακινήτου

•

Τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως επιφάνεια, πρόσβαση, παλαιότητα
κ.α.

•

Το υφιστάµενο πολεοδοµικό καθεστώς και οι πολεοδοµικές ρυθµίσεις

•

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του ακινήτου όπως επιφάνεια, ηλικία,
κατασκευαστικές προδιαγραφές, ποιότητα συντήρησης κ.α.

•

Οι παροχές όπως θέσεις στάθµευσης, αποθηκευτικοί χώροι κ.α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΑΞΙΑΣ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο προσδιορισµός της εµπορικής αξίας του διαµερίσµατος στο ∆.Χαλανδρίου
όπως αυτή διαµορφώνεται κατά την ηµεροµηνία της εκτίµησης, θα γίνει µε τη
µέθοδο των συγκριτικών στοιχείων.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ζητούµενες τιµές πώλησης
διαµερισµάτων που υφίστανται στην περιοχή µελέτης κατά την κρίσιµη
ηµεροµηνία αποτίµησης. Η επιλογή των συγκριτικών στοιχείων έγινε κατόπιν
αυτοψίας στην εγγύς µε τα υπό µελέτη ακίνητα περιοχή και επικοινωνίας µε τους
παράγοντες της τοπικής κτηµαταγοράς µε σκοπό αποκλεισθούν ακραίες τιµές
πώλησης που εµφανίζονται στη περιοχή και να γίνει η επιλογή κατάλληλων
συγκριτικών στοιχείων τα οποία έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά µε το υπό
µελέτη ακίνητο. Στη συνέχεια µε κατάλληλες αναγωγές που αφορούν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκλαστοτε ακινήτου όπως η τοποθεσία, η
επιφάνεια, η πρόσβαση, η προβολή, το υφιστάµενο πολεοδοµικό καθεστώς, τα
φυσικά χαρακτηριστικά, η θέα που προσφέρει στη γύρω περιοχή και οι παροχές
που αυτό έχει, µπορεί να καθοριστεί η εµπορική αξία του υπό µελέτη ακινήτου.

#

Εµβαδόν

Τιµή

Τιµή/µ2

∆ιορθωµένη Τιµή/µ2

1

112

320.000,00

2.857

2.786

2

126

380.000,00

3.016

2.973

3

114

350.000,00

3.070

3.114

4

122

330.000,00

2.705

2.912

5

112

340.000,00

3.036

3.078

6

113

350.000,00

3.097

3.142

7

112

320.000,00

2.857

2.964
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Ο πίνακας δεν περιλαµβάνει ακίνητα µε ακραίες τιµές πώλησης και
χαρακτηριστικά που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του υπό µελέτη
ακινήτου που υφίστανται στην περιοχή κατά την ηµεροµηνία της µελέτης. Από
τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι τιµές πώλησης παρόµοιων
ακινήτων στην εγγύς µε το υπό µελέτη ακίνητο περιοχή κυµαίνονται από 2.786
έως 3.142 ανά µ2. Ο µέσος όρος των παραπάνω συγκριτικών στοιχείων ανέρχεται
περίπου σε 2.995,57 ευρώ.
Αναφορικά µε το υπό εξέταση ακίνητο, µέσω κατάλληλων σταθµίσεων
καταλήγουµε στην προσαρµοσµένη ζητούµενη τιµή ανά δοµήσιµη επιφάνεια. Ο
συντελεστής στάθµισης έχει προκύψει προσθέτοντας ή αφαιρώντας ένα ποσοστό
στη ζητούµενη τιµή πώλησης ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του υπό µελέτη
ακινήτου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία πώλησης είναι οι εξής:
Περιοχή, Ζητούµενη τιµή, Παλαιότητα, Παροχές.
Λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του υπό µελέτη ακινήτου καθώς και τα
συγκριτικά στοιχεία που υφίστανται στη περιοχή µελέτης, θεωρούµε ότι για το
υπό εκτίµηση διαµέρισµα µια τιµή 2.950 ευρώ ανα δοµήσιµη επιφάνεια
ικανοποιητική για την ανταγωνιστικότητα του εν λόγω ακινήτου στη τοπική
κτηµαταγορά.
Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις, η εµπορική αξία του ακινήτου που προκύπτει
µέσω της συγκριτικής µεθόδου είναι 339.250 ευρώ.
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