Κώδικας ∆εοντολογίας
Πιστοποιηµένων Εκτιµητών

C-Α01

Ο παρών Κώδικας ∆εοντολογίας αφορά τους πιστοποιηµένους Εκτιµητές από το ΤΕΕ-ΦΠΠ στα
ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα (θεµατικές ενότητες) βάσει των ισχυόντων Κανονισµών Πιστοποίησης
Προσώπων του ΤΕΕ-ΦΠΠ για:
ΕΚ-Α01: «Εκτιµητές Ακινήτων»
ΕΚ-Α02: «Εκτιµητές Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων»
Σκοπός του παρόντα Κώδικα είναι η διασφάλιση του κύρους του επαγγέλµατος του πιστοποιηµένου
«Εκτιµητή», η διαρκής αναβάθµισή του, καθώς και η δηµιουργία οµοιόµορφων κανόνων
συµπεριφοράς των πιστοποιηµένων «Εκτιµητών».
Στόχος του παρόντα Κώδικα είναι η διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των παρεχόµενων από
τους πιστοποιηµένους «Εκτιµητές» υπηρεσιών και η εγγύηση της καλής εκτέλεσης του έργου που
αναλαµβάνουν.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι πιστοποιηµένοι «Εκτιµητές» οφείλουν:
1. Να τηρούν απαρέγκλιτα τους νόµους του Κράτους, τα Ευρωπαϊκά ή ∆ιεθνή εκτιµητικά πρότυπα
και τον παρόντα Κώδικα ∆εοντολογίας.
2. Να ασκούν το επάγγελµά τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, σύµφωνα µε τους κανόνες
της επιστήµης και της τέχνης.
3. Να παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε ευσυνειδησία, ακεραιότητα, αντικειµενικότητα και εντιµότητα.
4. Να περιφρουρούν την τιµή και αξιοπρέπεια του επαγγέλµατος και να αποφεύγουν συµπεριφορές,
που δεν συνάδουν µε το επιστηµονικό ήθος του επαγγέλµατος.
5. Να διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία τους απέναντι σε κάθε τρίτο και ιδιαίτερα απέναντι στον
εντολέα τους.
6. Να καταβάλλουν τη µέγιστη δυνατή επιµέλεια κατά την παροχή εκτιµητικών υπηρεσιών.
7. Να συλλέγουν και να αξιολογούν τα απαραίτητα σε αυτούς στοιχεία και να συντάσσουν τις
εκθέσεις εκτιµήσεως αυτοπροσώπως.
8. Να ενηµερώνονται διαρκώς και να επιµορφώνονται στο επαγγελµατικό τους αντικείµενο,
συµµετέχοντας σε αντίστοιχα συνέδρια και παρακολουθώντας σχετικά σεµινάρια και ηµερίδες.
9. Να απέχουν από την ανάληψη υποθέσεων που βρίσκονται πέραν του γνωστικού αντικειµένου και
της εµπειρίας τους.
10. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να επιδεικνύουν εντιµότητα και να µην αποδέχονται
άµεσα ή έµµεσα πάσης φύσεως ανταλλάγµατα για την εκτέλεση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
11. Με κάθε τρόπο να καλλιεργούν το αίσθηµα εµπιστοσύνης των εντολέων τους και να αποφεύγουν
κάθε ενέργεια που θέτει σε αµφιβολία την εντιµότητα, την προσήλωση στο καθήκον ή την ηθική
ακεραιότητά τους.
12. Να είναι εχέµυθοι και να µην παραβιάζουν το επαγγελµατικό τους απόρρητο.
13. Να δηλώνουν κώλυµα και να µη συµµετέχουν στη διαδικασία εκτίµησης ιδίων περιουσιακών
στοιχείων, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων συγγενών τους ή τρίτων µε τους οποίους
σχετίζονται µε ιδιαίτερο τρόπο.
14. Να µη µεταχειρίζονται αθέµιτα µέσα προβολής τους.
15. Να είναι αντικειµενικοί και να εκφέρουν γνώµη σε θέµατα της επιστήµης τους µε υπευθυνότητα,
στηριζόµενοι στις επιστηµονικές γνώσεις τους και την ειλικρινή τους πεποίθηση.
16. Να φέρονται µε ευγένεια και σεβασµό σε πελάτες, πιθανούς πελάτες και κάθε άλλο άτοµο
ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή του, τη θρησκεία, τον
γενετήσιο προσανατολισµό, τις πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή αναπηρίες του.
17. Να εκτελούν τις ανατιθέµενες σε αυτούς εκτιµητικές εργασίες µε τρόπο που να επιτυγχάνεται κατά
το δυνατό άρτιο, ταχύ και ολοκληρωµένο αποτέλεσµα.
18. Να αποφεύγουν την ανάπτυξη ιδιαιτέρων σχέσεων µε τους εντολείς τους, οι οποίες ενδεχοµένως
δυσχεραίνουν την εκτέλεση του έργου τους.
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19. Να υποστηρίζουν τα νόµιµα συµφέροντα του εντολέα τους και να εκπληρώνουν πιστά, µε
επιµέλεια και αντικειµενικότητα τις υποχρεώσεις τους προς αυτούς.
20. Να είναι ευγενείς πρόθυµοι και εξυπηρετικοί έναντι των εντολέων τους.
21. Να σέβονται το απόρρητο των πληροφοριών που σχετίζονται µε τον εντολέα τους.
22. Να ενηµερώνουν τον εντολέα τους, αναφορικά µε τη φύση και το αντικείµενο της ανατιθέµενης
εργασίας µε σαφήνεια, ώστε να λαµβάνει αποφάσεις κατέχοντας την µέγιστη δυνατή
πληροφόρηση.
23. Να συµφωνούν εκ των προτέρων την αµοιβή τους και να αποδέχονται µόνο έγγραφη ανάθεση
έργου, στην οποία να αναφέρεται η αµοιβή τους, ο σκοπός καθώς και το αντικείµενο της
εκτίµησης.
24. Να εξηγούν µε σαφήνεια και διαφάνεια την αµοιβή τους, συµπεριλαµβανοµένης κάθε είδους
χρέωσης και προµήθειας.
25. Να µην αποδέχονται την ανάθεση εργασίας εάν κρίνουν ότι δεν κατέχουν τον απαιτούµενο βαθµό
ειδίκευσης και πείρας καθώς και εάν έχουν συγγενική ή άλλη οικονοµική σχέση ή συµφέροντα µε
τους εντολείς τους, που µπορεί να επηρεάσει την κρίση τους.
26. Να µην προσφέρουν ή αποδέχονται δώρα, φιλοξενία ή προµήθειες που µπορεί να επηρεάσουν το
έργο τους και να οδηγήσουν σε ακατάλληλες και µη επαγγελµατικές υποχρεώσεις.
27. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να επικρατεί πνεύµα συναδελφικότητας και σεβασµού
µεταξύ των Πιστοποιηµένων «Εκτιµητών».
28. Να σέβονται πλήρως τις εργασίες συναδέλφων και να µην εκµεταλλεύονται οιαδήποτε θέση, την
οποία µπορεί να κατέχουν, προς το σκοπό ανάληψης έργου εκτιµητικών υπηρεσιών.
29. Να µην προσβάλλουν συναδέλφους και να µην προσπαθούν να τους υποκαταστήσουν ή
υποσκελίσουν.
30. Να µη χρησιµοποιούν ή επιτρέπουν σε άλλους να χρησιµοποιούν άµεσα ή έµµεσα, πράκτορες ή
µεσίτες µε σκοπό τον επηρεασµό και την ανάθεση σε αυτούς εργασιών, ή να αµείβουν
οποιονδήποτε για να επηρεάσει οποιοδήποτε πρόσωπο προς το σκοπό παροχής εκτιµητικών
υπηρεσιών.
31. Να τηρούν τους Κώδικες ∆εοντολογίας των επιστηµονικών και επαγγελµατικών οργανώσεων/
επιµελητηρίων που ανήκουν.
32. Να εφαρµόζουν τις επιστηµονικές εκτιµητικές µεθόδους, όπως ορίζονται στα διεθνή και
ευρωπαϊκά εκτιµητικά πρότυπα (IVS και EVS αντίστοιχα) για τον προσδιορισµό των εκτιµωµένων
αξιών µε πληρότητα και αντικειµενικότητα.
33. Να τηρούν τον «Κώδικα Χρήσης Πιστοποιητικού» του ΤΕΕ-ΦΠΠ.
34. Να τηρούν τις απαιτήσεις των Κανονισµών Πιστοποίησης Προσώπων και του Συστήµατος
∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 που διατηρεί το ΤΕΕ-ΦΠΠ.
35. Να λαµβάνουν υπόψη και να τηρούν τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα ∆εοντολογίας
Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Υπουργική Απόφαση αριθ. 19928/292
(ΦΕΚ 1147/Β’/13-5-2013) του Υπουργού Οικονοµικών.

Με τη χορήγηση της πιστοποίησης, ο παρών Κώδικας νοείται ότι παρέχει στοιχεία συµφωνητικού µε το
οποία συµβάλλονται οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές µε το ΤΕΕ-ΦΠΠ, σύµφωνα µε το οποίο δηλώνεται ότι,
ο/η κάτωθι υπογεγραµµένος/η:
• Συµµορφώνεται µε τις σχετικές διατάξεις του σχήµατος πιστοποίησης και δε χρησιµοποιεί το
Πιστοποιητικό του/της µε παραπλανητικό τρόπο.
• ∆ε χρησιµοποιεί την πιστοποίησή του/της µε τέτοιο τρόπο που να φέρει το ΤΕΕ-ΦΠΠ σε
κατάσταση ανυποληψίας και δεν κάνει δηλώσεις σχετικά µε την πιστοποίηση, τις οποίες το
ΤΕΕ-ΦΠΠ θεωρεί παραπλανητικές ή µη επιτρεπτές.
• Οι ισχυρισµοί αναφορικά µε την πιστοποίηση, διατυπώνονται µόνο σε σχέση µε το πεδίο
εφαρµογής για το οποίο έχει απονεµηθεί η πιστοποίησή του/της.
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Οφείλει να διακόπτει τη χρήση όλων των ισχυρισµών του/της που σχετίζονται µε την
πιστοποίηση και οι οποίοι περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά στο ΤΕΕ-ΦΠΠ ή στην
πιστοποίηση, αφού έχει προηγηθεί αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης και να επιστρέφει
οποιοδήποτε πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από το ΤΕΕ-ΦΠΠ.
Εγκρίνει την παροχή των προσωπικών του/της πληροφοριών, που το ΤΕΕ-ΦΠΠ διαθέτει για
το πρόσωπό του/της σε περίπτωση που το επιβάλλει η σχετική ισχύουσα νοµοθεσία ή
δικαιολογείται από το δηµόσιο συµφέρον.

Ο/Η ∆ηλών/∆ηλούσα

/
(Ονοµατεπώνυµο – Υπογραφή)

/

Ηµεροµηνία

Για το ΤΕΕ-ΦΠΠ
(Ονοµατεπώνυµο – Υπογραφή)
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