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ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EXPERT ΕΚΤΙΜΗΤΗ  
 

1. Στοιχεία Υποψηφίου  

Επώνυμο  
Ελληνικά 
 
 

**Αγγλικά  

Όνομα    

Πατρώνυμο    

Μητρώνυμο    

 

Ημερομηνία Γέννησης   Φύλο  Άρρεν   □      Θήλυ □ 

 

Διεύθυνση Κατοικίας 

Οδός   Αριθμός   T.K  

Πόλη   Νομός   

 

  Κινητό Τηλέφωνο    e-Mail   

* Σταθερό Τηλέφωνο   * Fax  

Εάν η Δ/νση αλληλογραφίας είναι διαφορετική από την Δ/νση κατοικίας, παρακαλώ συμπληρώστε: 

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  e-Mail  

2. Πόλεις Εξετάσεων (επιλέξτε μία) 

Αθήνα      Θεσσαλονίκη    *** Ηράκλειο Κρήτης   *** 
*    Προαιρετική συμπλήρωση / Optional field      
**   Συμπληρώνονται όπως αναγράφονται στο Διαβατήριο/Ταυτότητα ή σύμφωνα με την σχετική κωδικοποίηση του ΕΛΟΤ 
(ΕΛΟΤ 743) / Please complete your details exactly as they appear in your passport/identity card. 
*** Εξετάσεις θα διεξάγονται με την συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού υποψηφίων (20 άτομα). 
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   2. Ακαδημαϊκά Προσόντα   

 
 
   3. Συμμετοχές σε Επαγγελματικές Ενώσεις/ Φορείς 
 

Επαγγελματική Ένωση 
/ Φορέας 

Ημερ/νια  
Εγγραφής 

Αριθμός Μητρώου  
/ Εγγραφής 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έτος 
Απόκτησης 

Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακό, Πτυχίο 

Τίτλος Σπουδών 
Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα 
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4.   Τεκμηρίωση Επαγγελματικής Εμπειρίας  
Πρέπει να τεκμαίρεται τα τελευταία δέκα (10) χρόνια  
 
4.1 Μισθωτοί Επαγγελματίες 
 

 
Από 

Μήνας/ Έτος 
Έως 

Μήνας/ Έτος 
Θέση στην Εταιρεία Όνομα Εταιρείας Αντικείμενο Εταιρείας 

1 
 
 
 

    

2 
 
 
 

    

3 
 
 
 

    

4 
 
 
 

    

5 
 
 
 

    

 
4.2 Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
 

 
ΑΑ Δελτίου  

Παροχής Υπηρεσιών 
Ημερομηνία Εκτίμησης Πελάτης Αντικείμενο Εκτίμησης 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
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5. Εκπαίδευση στην Εκτιμητική 
 
5.1 Τεκμηρίωση Εκπαίδευσης στην Εκτιμητική (εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια κ.τ.λ.) 
Πρέπει να τεκμαίρεται τον τελευταίο χρόνο  
 

Ημερομηνία 
Σεμιναρίου  

Διάρκεια 
Σεμιναρίου 

Τίτλος Εκπαιδευτικού Προγράμματος Φορέας Εκπαίδευσης 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
5.2  Πίνακας είκοσι (20) εκτιμήσεων εκ των οποίων το 50%   

       σε σύνθετες εκτιμήσεις (επαγγελματικά, βιοτεχνικά, ξενοδοχεία κλπ)                                 

                                

5.3  Δύο (2) εκθέσεις σύνθετων εκτιμήσεων σε φυσική μορφή                                        

  
 
6. Επιστροφή Χρημάτων 
 
Σε περίπτωση απόρριψης του φακέλου μου επιθυμώ η κατάθεση του ποσού επιστροφής να γίνει στον λογαριασμό 
τραπέζης με τα παρακάτω στοιχεία 
 
   

 Όνομα Τράπεζας  IBAN Όνομα Δικαιούχου 

1 
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Γνωστοποίηση τήρησης αρχείων 
Ο Υποψήφιος έχει ενημερωθεί ότι προσωπικά του δεδομένα (ενδεικτικά: προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας, 
αποτελέσματα εξετάσεων, γραπτά εξετάσεων, κλπ.) τα οποία είτε ο ίδιος θα γνωστοποιήσει στην PEOPLECERT Ελλάς A.E. είτε 
η τήρησή τους προβλέπεται από το νόμο ή από τη διαδικασία εξετάσεων, θα τηρούνται από την PEOPLECERT Ελλάς A.E. σε 
αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Ο Υποψήφιος παρέχει τη ρητή έγκριση και συγκατάθεσή του στην 
PEOPLECERT Ελλάς A.E. για την τήρηση αρχείων με προσωπικά του στοιχεία, καθώς και για την επεξεργασία, σύμφωνα με το 
αρθρ. 5 παρ.1 ν.2472/1997, των προσωπικών του δεδομένων.                                                 
Η τήρηση του αρχείου καθώς και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συναλλακτικής σχέσης με τον Υποψήφιο και, περαιτέρω, καθ’ όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις,. Στη συνέχεια θα περιορίζεται σε ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς  καθώς και στην προώθηση των 
προϊόντων (:ιδίως πιστοποιήσεις) της PEOPLECERT Ελλάς A.E. 
Σκοπός της τήρησης του αρχείου και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η αποτελεσματική και ομαλή 
λειτουργία των σχέσεων Υποψηφίου – PEOPLECERT Ελλάς A.E. (η πληρέστερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωση του 
Υποψηφίου, η ορθή διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας και της απονομής στον Υποψήφιο του Πιστοποιητικού, η επίλυση 
τυχόν ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικά με την εξέταση του Υποψηφίου, η προστασία των συμφερόντων των Υποψηφίων), η 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της PEOPLECERT Ελλάς A.E.. προς τους Υποψηφίους, η συμμόρφωση της 
PEOPLECERT Ελλάς A.E. με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η 
ενημέρωση του Υποψηφίου για τα προϊόντα του Ομίλου της PEOPLECERT Ελλάς A.E., εκτός της περίπτωσης εναντίωσης του. 
 
Ο Υποψήφιος έχει «δικαίωμα πρόσβασης» υπό την έννοια του δικαιώματος πληροφόρησης για τα προσωπικά του δεδομένα 
που τηρούνται από την PEOPLECERT Ελλάς A.E.και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τον τρόπο, τους σκοπούς και το 
χρονικό διάστημα της επεξεργασίας, για τις κατηγορίες των αποδεκτών των προσωπικών του δεδομένων καθώς και για κάθε 
μεταβολή των προαναφερθέντων στοιχείων. Κάθε αίτημα του Υποψηφίου, καθώς και κάθε αντίρρηση σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένης της ανακλήσεως της συναινέσεως του Υποψηφίου για 
ενημέρωσή του σχετικά με τις πιστοποιήσεις της PEOPLECERT Ελλάς A.E.) θα υποβάλλεται έγγραφα στην έδρα 
PEOPLECERT Ελλάς A.E. 
 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφοριακό υλικό, παρακαλούμε να σημειώσετε  x στο διπλανό πεδίο   □.          
 
 

Υπεύθυνη Δήλωση 
Με την παρούσα αίτηση δηλώνω συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της Πιστοποίησης 

«Professional Valuer - Επίπεδο 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 στις 
εξετάσεις. 

2. Έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι τους όρους τήρησης αρχείων όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω στη 
Γνωστοποίηση τήρησης αρχείων. 

3. Αποδέχομαι ότι με την απόκτηση της Πιστοποίησής μου 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. 

4. Με την υπογραφή της παρούσας Αίτησης δηλώνω ότι αποδέχομαι και έχω κατανοήσει τον Κανονισμό 
Πιστοποίησης Υποψηφίων.  

5. Έχω ενημερωθεί ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της Πιστοποίησης Expert Valuer in Real Estate Property είναι 
αναγκαία συνθήκη για την απόκτηση της αναγνώρισης Recognized European Valuer (REV) της TEGoVA.  
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και την διαδικασία απόκτησης της αναγνώρισης REV, 
παρακαλούμε να απευθύνεστε στον Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), www.avag.gr . 

 

 
 
 
 

Ημερομηνία / Τόπος   

Υπογραφή Υποψήφιου   

http://www.avag.gr/
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Ελάχιστα προαπαιτούμενα συμμετοχής στις εξετάσεις  

 

Ακαδημαϊκά 
προσόντα 

 

α) Ακαδημαϊκός τίτλος 5ετούς ή 4ετούς  κύκλου σπουδών  
Επιστημών Τεχνολογικής κατεύθυνσης 
(Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων), 
Επιστημών Οικονομικής,Επιστήμης Εκτιμητικής 
ή 

β) Ακαδημαϊκός τίτλος 3ετούς κύκλου σπουδών  
Επιστημών Τεχνολογικής κατεύθυνσης 
(Μηχανικοί διαφόρων βαθμίδων), 
Επιστημών Οικονομικής, Επιστήμης Εκτιμητικής 
ή 
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκτιμητική ή στις Οικονομικές Επιστήμες 
 
 

Ελάχιστα 
αποδεικτικά 

επαγγελματικής 
εμπειρίας 

α) 5 χρόνια εμπειρία στην Εκτιμητική μετά την απόκτηση πτυχίου η οποία να τεκμαίρεται τα  
τελευταία δέκα (10) χρόνια 
ή 3 χρόνια εμπειρία στην Εκτιμητική για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με 
το αντικείμενο της εκτιμητικής(*), η οποία να τεκμαίρεται τα τελευταία δέκα (10) χρόνια 
*Aποδεκτοί μεταπτυχιακοί τίτλοι είναι όσοι έχουν ένα τουλάχιστον μάθημα σε εκτιμητικά 

πρότυπα και μεθοδολογίες εκτιμήσεων και δύο τουλάχιστον μαθήματα στις υπόλοιπες ενότητες 
του syllabus Expert Property Valuer. 

και 
β) 20 εκτιμήσεις για τα τελευταία 2 χρόνια εκ των οποίων το 50 %  
σε σύνθετες εκτιμήσεις (επαγγελματικά, βιοτεχνικά, ξενοδοχεία κλπ) 
και 
γ) 2 εκθέσεις σύνθετων εκτιμήσεων σε φυσική μορφή 
και 
δ) 20 ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο 
 

 
Βασικές 

δεξιότητες 

 
Αρχές Εκτιμητικής, εφαρμογή μεθόδων Εκτιμητικής, θεσμικό πλαίσιο Εκτιμητικής, 
Εκτιμητικά πρότυπα(Τοπικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή) Ανάλυση και αξιολόγηση 
επενδύσεων 

 
 

Λίστα Έλεγχου - Ελάχιστα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

Συνημμένα υποβάλλονται τα παρακάτω ελάχιστα δικαιολογητικά συμμετοχής 

 1 Αντίγραφα Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών  
  

2 Αντίγραφα Δ.Π.Υ ή Τ.Π.Υ  
(για ελεύθερους επαγγελματίες-μια κατ’ έτος τουλάχιστον που να καλύπτει 
όλο το έτος)  
 

Ή/ ΚΑΙ 

 

 Αντίγραφα βεβαιώσεων εργοδοτών 
(για απασχολούμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας) 
 

 
3 Συγκεντρωτικός Πίνακας 20 εκτιμήσεων τελευταίων δύο (2) ετών,  

εκ των οποίων το 50% να αφορά σύνθετες εκτιμήσεις  
 

 
4 Δύο (2) εκθέσεις σύνθετων εκτιμήσεων σε φυσική μορφή 

  
5 Αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά τον τελευταίο 

χρόνο διάρκειας 20 ωρών  
6 Αντίγραφο Καταθετηρίου 
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