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ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕXPERT ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 
1. Γενικά Στοιχεία  

 

2.  Τεκμηρίωση Συνεχούς Εξέλιξης  

2.1.Τεκμηρίωση Κατάρτισης στην Εκτιμητική: Η τεκμηρίωση της πρόσθετης κατάρτισης στην Εκτιμητική 
πρέπει να τεκμαίρεται εντός του τελευταίου έτους, διάρκειας 20 ωρών. 
(Απαραίτητη η υποβολή βεβαιώσεων/ αντιγράφων συμμετοχής σε συνέδρια/διαλέξεις/εργαστήρια τα οποία σχετίζονται με τον κλάδο της 
εκτιμητικής, συγγραφή άρθρων/βιβλίων/ειδικών εκδόσεων τα οποία σχετίζονται με την αγορά εκτιμήσεων καθώς και τεκμηρίωση συνεχούς 
εκπαίδευσης.) 
 

Ημερομηνία 
Διεξαγωγής  

Διάρκεια  Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης  Φορέας  

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

    

    

    

 
 
 
 

1.1. Στοιχεία Εκτιμητή 

Επώνυμο   Όνομα  

Εάν η Δ/νση αλληλογραφίας είναι διαφορετική από αυτή που δηλώσατε στην Αρχική σας Πιστοποίησης, παρακαλώ 
συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία: 

Διεύθυνση 
Αλληλογραφίας 

 

Οδός  Αριθμός  T.K  

Πόλη  Νομός  

Εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, παρακαλώ συμπληρώστε: 

Επωνυμία Εταιρείας:  

Δραστηριότητα 
Εταιρείας: 

 

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Οδός  Αριθμός  T.K.  

Πόλη  Νομός  

Σταθερό Τηλέφωνο  Email  

1.2  Στοιχεία Πιστοποίησης  

Τίτλος/Επίπεδο 
Πιστοποίησης  

 Διάρκεια Πιστοποίησης 

Αρ. Πιστοποιητικού  Από:  Έως:  
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2.2 Διενέργεια Εκτιμήσεων  

Α. Συγκεντρωτικός Πίνακας πέντε (5) σύνθετων εκτιμήσεων 

Η τεκμηρίωση της διενέργειας εκτιμήσεων αφορά εκτιμήσεις οι οποίες να τεκμαίρονται εντός του 
τελευταίου έτους. (Απαραίτητη η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα) 

Α/Α 

Ημερομηνία 

Εκτίμησης 

(Ημ/Μήνας/ 

Έτος) 

 

Αντικείμενο εκτίμησης 

(Διαμέρισμα/Κατάστημα 

/Βιομηχανοστάσιο/ 

Γραφείο/ 

Κτήριο γραφείων/ 

Ξενοδοχείο κ.λπ) 

Στοιχεία ακινήτου 

(Διεύθυνση  / Περιοχή / 

Πρόσθετο χαρακτ/κό  

(επιφάνεια, στάθμες, 

κλίνες) κ.λπ) 

Ρόλος στην 

εκτίμηση 

(Μέλος ομάδας 

/συντάξας ελεγκτής 

/θεωρήσας 

κ.λπ) 

Στοιχεία 

Εντολέα/ 

Πελάτη 

Σκοπός Εκτίμησης 

(Χρηματοδότηση / 

αγοραπωλησία 

ιδιωτική χρήση / 

δικαστική χρήση 

κ.λπ) 

1       

2       

3       

4       

5       

 
  Β. Δύο (2) σύνθετες εκτιμήσεις σε φυσική μορφή.  

Η τεκμηρίωση της διενέργειας εκτιμήσεων αφορά εκτιμήσεις οι οποίες να τεκμαίρονται εντός του 
τελευταίου έτους. 

Υπεύθυνη Δήλωση 
 

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω συμμετοχή στην διαδικασία Επαναπιστοποίησης του Σχήματος Πιστοποίησης 
«Expert Valuer in Real Estate Property». 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τα παρακάτω: 
1. Τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά τα 
οποία επισυνάπτω και πληρώ τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την συμμετοχή μου στην διαδικασία της 
επαναπιστοποίησης. 
2. Αποδέχομαι ότι με την απόκτηση της Πιστοποίησής μου καθώς και με την συμμετοχή μου στην διαδικασία 
διατήρησής της, οφείλω να ενημερώνω έγκαιρα την PEOPLECERT για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων μου, 
τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι έχω 
δηλώσει ανακριβή στοιχεία, η PEOPLECERT διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει τα στοιχεία μου από το Μητρώο 
Πιστοποιημένων Προσώπων της. 
3. Με την υπογραφή της παρούσας Αίτησης δηλώνω ότι αποδέχομαι και έχω κατανοήσει τον Κανονισμό 
Πιστοποίησης Υποψηφίων. 

 
Λίστα Έλεγχου - Ελάχιστα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Συνημμένα υποβάλλονται τα παρακάτω ελάχιστα δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Η υποβολή της παρούσας αίτησης, των δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της κατάρτισης στην Εκτιμητική καθώς και του 
σχετικού καταθετηρίου τραπέζης πραγματοποιείται είτε στα γραφεία του Φορέα μας και στην διεύθυνση Κοραή 3, 7ος 

Όροφος, 105 64, Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerservice@peoplecert.org , με την ένδειξη  
Συμμετοχή στην Διαδικασία Ετήσιας Επιτήρησης – Expert Valuer in Real Estate Property. 

Για πληροφορίες:  Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101 
 

Η PEOPLECERT διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει την ορθότητα και εγκυρότητα. 
 

Ημερομηνία / Τόπος  
 
 

Υπογραφή Υποψήφιου  
 
 

1 Αντίγραφα Βεβαιώσεων Τεκμηρίωσης κατάρτισης στην Εκτιμητική (2.1)  
  

2 Δύο (2) σύνθετες εκτιμήσεις σε φυσική μορφή  

 
3 Αντίγραφο  Καταθετηρίου 

 

mailto:customerservice@peoplecert.org
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