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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 
Ο Βασίλης Ζωγράφος είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - 1999) και 

κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - 2003), και στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων 

(Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - 2010). Συνεργάζεται μόνιμα, ως Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος 

Γενικών Εκτιμήσεων, με την εταιρεία ΑΞΙΕΣ Α.Ε., μέλους του διεθνούς δικτύου της CBRE. Απασχολείται, 

δηλαδή, ως εκτιμητής και ως συντονιστής έργων σε εκτιμήσεις ειδικών ακινήτων, αποτιμήσεις μεγάλων 

χαρτοφυλακίων, εκτιμήσεις αναπτύξεων και γενικά σε σύνθετες εκτιμήσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος για 

τις πολεοδομικές έρευνες, καθώς και για τις πιστοποιήσεις και κοστολογήσεις έργων που συχνά απαιτούνται στο 

πλαίσιο των εκτιμητικών υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία. 

Παράλληλα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο στον κλάδο των εκτιμήσεων, όσο και των μελετών και 

της εκπαίδευσης. Εργάζεται, δε, στα παραπάνω αντικείμενα, είτε ως στέλεχος εταιρειών, είτε ως ελεύθερος 

επαγγελματίας από το 2000. Από τότε μέχρι σήμερα, έχει εκπονήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκτιμήσεων για 

λογαριασμό επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και ανεξάρτητων ιδιωτών. 

Έχει χειριστεί εκτιμήσεις όλων των κατηγοριών ακινήτων, αλλά και επιχειρήσεων και άυλων στοιχείων σε όλη 

την Ελληνική Επικράτεια, καθώς και σε αρκετές χώρες των Βαλκανίων και την Κύπρο. Έχει, επίσης, διενεργήσει 

ή συμμετάσχει σε σύνθετες εκτιμήσεις, όπως εκτιμήσεις λιμένων, αεροδρομίων, εγκαταστάσεων διακίνησης 

καυσίμων, φωτοβολταϊκών σταθμών, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, μαρινών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

κ.α, καθώς και ακινήτων και χαρτοφυλακίων ακινήτων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Έχει, επίσης, 

συμμετάσχει - ως πραγματογνώμονας - σε Επιτροπές καθορισμού αξίας ακινήτων για σκοπούς αποζημίωσης, έχει 

αναλάβει αποτίμηση τιμών ζώνης αντικειμενικών αξιών για το ΥΠΟΙΚ και έχει εκπονήσει εκτιμήσεις ως 

συνεργαζόμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Σε όλη την έως τώρα θητεία του στον κλάδο, έχει παρακολουθήσει  μεγάλο εύρος συνεδρίων, ημερίδων και 

σεμιναρίων που αφορούν τον κλάδο της εκτίμησης γενικότερα, και έχει αρθρογραφήσει και παρουσιάσει 

εισηγήσεις σχετικά με την Ελληνική κτηματαγορά και τις εκτιμητικές μεθοδολογίες, ενώ πρόσφατα συμμετείχε 

στην ομάδα έργου της μετάφρασης των της πρόσφατης έκδοσης των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων. Είναι 

μέλος του ΤΕΕ, του ΟΕΕ και του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του 

ΥΠΟΙΚ και Ελεγκτής Δόμησης Γ΄ Κατηγορίας. 

                

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021 
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ΠΡΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.ΕΚ.Ε. 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Σ.ΕΚ.Ε. 

 

 

 

 

Κύριοι 

 

Με την παρούσα αιτούμαι την υποψηφιότητα μου 

κατά τις προσεχείς αρχαιρεσίες του Συλλόγου 

Εκτιμητών Ελλάδος. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

  Για την Ελεγκτική Επιτροπή     

 

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο   

 

 

 

………………………..  …/…./…….. 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
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