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         Αθήνα, 22/05/2013 

  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε το ΦΕΚ 107Α/2013 με το οποίο ανοίγει το επάγγελμα 

του πιστοποιημένου εκτιμητή και καταργείται το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Υλοποιήθηκε 

ήδη το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο 

μπορούν να εγγραφούν άμεσα (χωρίς εξεταστική διαδικασία) τα μέλη του Συλλόγου μας 

που είναι κάτοχοι της πιστοποίησης REV – TEGoVA. Σας επισυνάπτουμε το εν λόγω ΦΕΚ 

(σελ. 1589-1593), την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, το ΦΕΚ 

1147Β/2013 με το οποίο θεσπίζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας, καθώς και την αίτηση 

εγγραφής στο Μητρώο.  

  

Για τη διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε εν συντομία τη σχετική διαδικασία που πρέπει 

να ακολουθήσετε για να εγγραφείτε στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.  

  

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών τηρείται στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ίδια αρχή τηρείται 

κατάλογος διενεργηθεισών εκτιμήσεων. 

  

Για την αναγγελία φυσικού προσώπου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 

  

1. Αίτηση πιστοποίησης, όπου αναφέρεται ο συγκεκριμένος ή οι συγκεκριμένοι κλάδοι 

στους οποίους επιθυμεί να πιστοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος, συνοδευόμενη από 

βιογραφικό σημείωμα. 

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής. Οι τίτλοι σπουδών 

που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον 

αρμόδιο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμοι και αντίστοιχοι ή ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα 

ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα εκτιμητικά πρότυπα 

(ευρωπαϊκά ή διεθνή) που εφαρμόζει κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων και τη δέσμευσή του 

για την πιστή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας όπως προβλέπεται στο επισυναπτόμενο 

ΦΕΚ. 

4. Βεβαίωση με υπογραφή και σφραγίδα πιστοποιημένου εκτιμητή ή άλλο πρόσφορο 

έγγραφο στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται διετής εκτιμητική εμπειρία του 

ενδιαφερόμενου. 

5.   Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού της αναγνώρισης REV της TEGoVA. 

6.   Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος 

από τον ενδιαφερόμενο. 

7.   Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος 

από τον ενδιαφερόμενο. 

8.Το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, παρόλο που αναφέρεται στα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά του Νόμου, δεν απαιτείται αφού η Αρμόδια Διοικητική Αρχή 

θα το αναζητήσει ηλεκτρονικά. Σημειώνεται ότι ο αιτών πρέπει να μην έχει καταδικαστεί 
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αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, 

υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, 

δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κάποιο άλλο οικονομικής 

φύσεως έγκλημα.  

  

                 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στην παρακάτω διεύθυνση: 

  

Υπουργείο Οικονομικών  

Γεν. Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής  

Δ/νση Τομέων Παραγωγής 

Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10180, Αθήνα     

  

Η παρούσα επιστολή αφορά στους πιστοποιημένους εκτιμητές REV που πέρασαν 

επιτυχώς τις εξετάσεις το 2011 και το 2012. Αυτοί που πέτυχαν το Μάρτιο του 2013, θα 

πρέπει να περιμένουν να παραλάβουν το Πιστοποιητικό τους από το Σύλλογο. Η σχετική 

απονομή προβλέπεται να γίνει στα τέλη Ιουνίου. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι   στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.  

  

Συνάδελφοι, οι καίριες ενέργειες, οι επίμονες και αρκετές φορές επίπονες προσπάθειες 

του Συλλόγου μας, στην κατεύθυνση κατοχύρωσης και ισχυροποίησης των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων μας στη συγκεκριμένη δυσχερή συγκυρία, ήταν επιτυχείς και απέφεραν το 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

Ευχόμαστε, στον καθένα από εσάς, καλή υγεία και επιτυχή επαγγελματική πορεία !  

  

  

 

 

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Ε. 

 

  

   

Η  Πρόεδρος                           Ο  Γεν. Γραμματέας 

ΧΡ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ                ΚΩΝ.  ΠΑΛΛΗΣ     

 

 


