
Ο Γιώργος Τσουρούφλης είναι Ορκωτός Εκτιμητής Ακινήτων του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών 

Πραγματογνωμόνων της Μ. Βρετανίας (RICS) και βρίσκεται στην λίστα των Πιστοποιημένων Εκτιμητών 

Ακινήτων του Υπ. Οικονομικών με αριθμό μητρώου 18.  

 

Ο κ. Τσουρούφλης έχει πάνω από 14 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των εκτιμήσεων και της διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας, με εξειδίκευση σε θέματα αποτιμήσεων εξειδικευμένων επενδυτικών ακινήτων και μονάδων 

τουρισμού καθώς και στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών αναλύσεων και μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης 

για ακίνητα στην Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια (Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία και Ρουμανία), ενώ κατά 

περίπτωση έχει πραγματοποιήσει εκτιμήσεις στην Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

και Αίγυπτο.  

 

Διετέλεσε Διευθυντής (Principal) της American Appraisal (Hellas) Limited, όπου ηγήθηκε ή υπήρξε συν-

επικεφαλής έργων εκτίμησης ακινήτων ή αξιολόγησης επενδύσεων με σημαντικότερα παραδείγματα την 

αποτίμηση του Εύλογου Τιμήματος για την παραχώρηση του Δικαιώματος Επιφανείας του πρώην αεροδρομίου 

του Ελληνικού, του 67% των μετοχών των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ και εκτιμήσεις μεγάλων 

χαρτοφυλακίων ακινήτων εισηγμένων εταιριών και Α.Ε.Ε.Α.Π., όπως το χαρτοφυλάκιο 40 εμπορικών κέντρων 

σε πόλεις της Σερβίας και του Μαυροβουνίου για λογαριασμό του ομίλου Marfin Group. Πριν από την American 

Appraisal, ήταν υπεύθυνος του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρίας DTZ Hellas/Southeast Real 

Estate, ενώ την περίοδο 2018 – 2020 διετέλεσε Διευθυντής Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου της εισηγμένης στο 

ΧΑΑ επενδυτικής εταιρίας ακινήτων Intercontinental International ΑΕΕΑΠ. 

 

Σήμερα, εργάζεται ως Εμπορικός Διευθυντής (Commercial Manager) στην Lamda Development με αντικείμενο 

τη διαχείριση και εκμετάλλευση των εμπορικών χρήσεων γραφείων και καταστημάτων που πρόκειται να 

ανεγερθούν στο Έργο του Ελληνικού καθώς και για τις εμπορικές χρήσεις εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου 

του Ελληνικού. 

 

Ο κ. Τσουρούφλης, κατέχει πτυχίο οικονομικών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μεταπτυχιακό τίτλο 

στα οικονομικά ακίνητης περιουσίας (MSc in Real Estate Finance) από το Henley Business School του 

Πανεπιστημίου του Reading της Μεγάλης Βρετανίας, με το οποίο παραμένει συνεργάτης έως και σήμερα. 

 

Από το 2016 έως και σήμερα είναι Assessor (εξεταστής), στις επίσημες εξετάσεις του RICS στην Ελλάδα για την 

απονομή πιστοποίησης MRICS σε νέα μέλη και από το 2019 είναι μέλος της επιτροπής εκτιμήσεων (Valuation 

Professional Group) του RICS στην Ελλάδα, που αποτελεί επίσημο όργανο του RICS για τη διερεύνηση των 

εκτιμητικών ζητημάτων στην Ελλάδα και την έκδοση οδηγιών προς τους εκτιμητές αναφορικά με ιδιάζουσες 

εκτιμητικές περιπτώσεις της Ελληνικής κτηματαγοράς. Είναι επίσης μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, 

του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 

 




