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Aνακοινώθηκαν οι νέες τιμές γης της ΝΝΟ
Ο Γενικός Εκτιµητής NΝΟ ανα-

κοίνωσε σήµερα τις τιµές της 
γης στην NΝΟ. Οι τιµές γης 
αφορούν µόνο την αξία της 

γης, την 1η Ιουλίου 2018.
Ο Γενικός Εκτιµητής κ. Michael 
Parker δήλωσε ότι οι τιµές γης απο-
φασίζονται από ανεξάρτητους συµβε-
βληµένους εκτιµητές µετά από ανάλυ-
ση πάνω από 46.000 πωλήσεων. Οι 
τιµές επιβεβαιώνονται στη συνέχεια 
από τους εκτιµητές της Property 
NSW.
Γενικά, οι τιµές γης αυξήθηκαν σε 
όλες τις κατηγορίες στη ΝΝΟ, µε τις 
συνολικές τιµές οικοπέδων να αυ-
ξάνονται κατά 4,4%.

Ο κ. Parker δήλωσε ότι οι τιµές της 
γης στη µητροπολιτική περιοχή του 
Σύδνεϋ γενικά αυξήθηκαν ελαφρά 
µετά από αρκετά χρόνια ισχυρών αυ-
ξήσεων.
Οι τιµές οικοπέδων στην κεντρι-
κή περιοχή του Σύδνεϋ σηµείωσαν 
αύξηση 2,1%, η περιοχή Ανατολικού 
Σύδνεϋ αυξήθηκε κατά 3,2% και η 
περιοχή του ∆υτικού Σύδνεϋ παρου-
σίασε αύξηση 3,8%. Μειώσεις σηµει-
ώθηκαν στις περιοχές τοπικής αυτο-
διοίκησης του Ku-Ring-Gai (-3,5%) 
και του Georges River (-3,3%).
Οι τιµές αγροτικής γης αυξήθηκαν 
γενικά κατά 14,3% λόγω της συνεχι-

ζόµενης ζήτησης και των σταθερών 
τιµών των βασικών προϊόντων. Οι 
περισσότερες τοποθεσίες σηµείωσαν 
έντονες αυξήσεις παρά τις συνεχόµε-
νες συνθήκες ξηρασίας.
Οι τιµές της βιοµηχανικής γης παρου-
σίασαν τη µεγαλύτερη γενικά αύξηση 
(17,5%) λόγω παραγόντων όπως η 
εγγύτητα σε υποδοµές και η στήρι-
ξη των τοπικών βιοµηχανικών δρα-
στηριοτήτων. Σηµαντικές αυξήσεις 
σηµειώθηκαν στις περιοχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης Blacktown (33,1%), 

Bathurst Regional (28,4%), Central 
Coast (22,2%) και Cumberland 
(53,9%).

Οι τιµές γης αντικατοπτρίζουν την 
αγορά ακινήτων την 1η Ιουλίου 2018. 
Οι τιµές γης δεν περιλαµβάνουν την 
αξία σπιτιού ή άλλων κατασκευών.
Ο κ. Parker ενθάρρυνε το κοι-
νό να επισκεφτεί την ιστοσελίδα 
valuergeneral.nsw.gov.au ή να κα-
λέσει την υπηρεσία Property NSW 
στο 1800 110 038 για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές γης 
και το σύστηµα αποτίµησης.
«Οι πιο πρόσφατες τιµές γης για όλα 
τα ακίνητα στη ΝΝΟ είναι διαθέσιµες 
στην ιστοσελίδα µας µαζί µε πληρο-
φορίες σχετικά µε τις τάσεις, τις δια-
µέτρους και τις ενδεικτικές τιµές γης 
για κάθε περιοχή τοπικής αυτοδι-
οίκησης», δήλωσε ο κ. Parker.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
valuergeneral.nsw.gov.au ή τηλεφω-
νήστε στο 1800 110 038.




