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Ονοματεπώνυμο: ____________________       Υπογραφή Υποψηφίου: _________________________________     
 
Ημερομηνία Υποβολής:   _________________ 

Α/Α 

Ημερομηνία 
Εκτίμησης 
(Ημ/Μήνας/ 

Έτος) 

Αντικείμενο 
εκτίμησης 

(Διαμέρισμα/  Κατάστημα /Βιομηχανοστάσιο/Γραφείο/ 
Κτίριο γραφείων,  βιομηχανικό κτίριο, 

εργαλειομηχανές, μεταφορικά μέσα, μηχανές 
παραγωγής ή ολόκληρων γραμμών παραγωγής ή και 

εργοστασίων και εγκαταστάσεων (π.χ. αιολικά πάρκα, 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ιχθυοκαλλιέργειες, 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, χημικές 
βιομηχανίες, λατομεία, μεταλλουργικές βιομηχανίες 

κ.τ.λ.) 

Στοιχεία 
Εκτιμώμενου 

(Διεύθυνση  / Περιοχή / 
Πρόσθετο χαρακτ/κό  
(επιφάνεια, στάθμες, 

κλίνες) κ.λ.π) 

Ρόλος στην 
εκτίμηση 

(Μέλος ομάδας / 
συντάξας 

ελεγκτής   /  θεωρήσας 
κ.λ.π) 

Στοιχεία 
Εντολέα/ Πελάτη 

Σκοπός 
Εκτίμησης 

(Χρηματοδότηση / 
αγοραπωλησία 

ιδιωτική χρήση / 
δικαστική χρήση 

κ.λ.π) 

Είδος 
Εκτίμησης 

(απλή ή σύνθετη) 
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Οδηγός Συμπλήρωσης του Πίνακα Εκτιμήσεων 
 
Με τον παρών πίνακα καλείστε να αποτυπώσετε συγκεντρωτικά τις 10 εκτιμήσεις τις οποίες 
έχετε διενεργήσει τα τελευταία δύο (2) χρόνια, τεκμηριώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
εκτιμητική σας εμπειρία.  
 
Παρακαλείστε όπως παραθέσετε τις εκτιμήσεις με αύξουσα χρονολογική σειρά, ξεκινώντας 
από την πιο παλιά προς την πιο πρόσφατη.  
 
 

Στήλη 1 Ημερομηνία Εκτίμησης: Ημέρα, μήνας και έτος που διενεργήθηκε η  εκτίμηση. 
 

Στήλη 2 Αντικείμενο Εκτίμησης:  
Παρακαλώ περιγράψτε το είδος του ακινήτου για το οποίο διενεργήθηκε η 
εκτίμηση.  

Valuer in Real Estate: διαμέρισμα, κατάστημα, ξενοδοχείο, βιομηχανικό 

κτίριο κ.τ.λ.  

Valuer in Machinery, Plant & Equipment: εργαλειομηχανές, μεταφορικά 
μέσα, μηχανές παραγωγής ή ολόκληρων γραμμών παραγωγής ή και 
εργοστασίων και εγκαταστάσεων (π.χ. αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις, ιχθυοκαλλιέργειες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, 
χημικές βιομηχανίες, λατομεία, μεταλλουργικές βιομηχανίες κ.τ.λ.) 

Στήλη 3 Στοιχεία Εκτιμώμενου: 
Παρακαλώ περιγράψτε στοιχεία του ακινήτου για το οποίο διενεργήθηκε η 

εκτίμηση.  

Ενδεικτικά αναφέρονται: διεύθυνση ακινήτου, περιοχή, πρόσθετα 

χαρακτηριστικά όπως επιφάνεια, τετραγωνικά μέτρα ή κάποιο στοιχείο το οποίο 

χαρακτηρίζει το δηλωθέν ακίνητο, στοιχεία εξοπλισμού/εγκατάστασης. 

Στήλη  4 Ρόλος στην εκτίμηση: 
Παρακαλώ περιγράψτε τον ρόλο τον οποίο είχατε στην ομάδα η οποία 
διενήργησε την εκτίμηση.  
Ενδεικτικά αναφέρονται:  συντάξας, απλό μέλος, ελεγκτής κτλ.   
 

Στήλη 5 Στοιχεία Εντολέα/ Πελάτη:  
Παρακαλώ δηλώστε τα στοιχεία του εντολέα/ πελάτη για τον οποίο 
διενεργήθηκε η εκτίμηση. 
 

Στήλη 6 Σκοπός Εκτίμησης:  
Παρακαλώ περιγράψτε τον λόγο για τον οποίο διενεργήθηκε η εκτίμηση. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: χρηματοδότηση, αγορά/ πώληση, δικαστικοί λόγοι κτλ.  
 

 
Στήλη 7 Είδος Εκτίμησης: 

Παρακαλώ περιγράψτε για το αν πρόκειται για απλή ή σύνθετη εκτίμηση.  

 
Η PeopleCert διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει την ορθότητα και εγκυρότητα των 

παραπάνω. 
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