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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν αποτελεί τον Ειδικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων του «Φορέα Πιστοποίησης
Προσώπων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΦΠΠ)», στον οποίο καταγράφονται οι γενικές
αρχές, πληροφορίες και µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί από το ΤΕΕ-ΦΠΠ, προκειµένου να διαχειριστεί
θέµατα που σχετίζονται µε την εξέταση και αξιολόγηση επάρκειας και ικανότητας του υποψήφιου στο
γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα τεχνικού επαγγέλµατος) µε τίτλο: «Εκτιµητές Μηχανολογικού
και Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων».
Οι απαιτήσεις που καλύπτονται στον παρόντα Ειδικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων, είναι αυτές
του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της συµµόρφωσης – Γενικές
απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων», της ισχύουσας Ελληνικής Νοµοθεσίας, καθώς και
των σχετικών Κανονισµών και Συµφωνιών που διέπουν το ΤΕΕ-ΦΠΠ.
Η µορφή και η διάταξη του Ειδικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων είναι τέτοια, ώστε να µπορεί
να χρησιµοποιηθεί από τον οργανισµό ως Σχήµα Πιστοποίησης, σε συνδυασµό µε τον Γενικό
Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων και τις υπάρχουσες ∆ιαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης, που εφαρµόζει και τηρεί το ΤΕΕ-ΦΠΠ.
Το περιεχόµενο του παρόντος αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία και περιουσία του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας και αποτελεί µέρος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης του οργανισµού, που έχουν
ως σκοπό την επίτευξη ενός κατάλληλου Σχήµατος Πιστοποίησης, το οποίο µετά από µια σειρά
εξετάσεων των υποψηφίων, θα καταλήγουν στην επιβεβαίωση της επάρκειας και ικανότητάς τους στην
ανωτέρω θεµατική ενότητα τεχνικού επαγγέλµατος, του «Εκτιµητή Μηχανολογικού και Τεχνικού
Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων».
1.1. Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι να περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας του οργανισµού και να παρέχει την
κατάλληλη συµπληρωµατική του ΓΚΠΠ πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόµενο (διπλωµατούχο ή
πτυχιούχο µηχανικό), όσον αφορά:
• την ονοµασία του συγκεκριµένου Σχήµατος Πιστοποίησης και το πεδίο εφαρµογής του,
• την αναλυτική περιγραφή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειµένου (θεµατική ενότητα τεχνικού
επαγγέλµατος), το οποίο δεν περιλαµβάνεται στο αντικείµενο του επαγγέλµατος οποιασδήποτε
νοµοθετικά ρυθµιζόµενης ειδικότητας µηχανικού, για το συγκεκριµένο Σχήµα Πιστοποίησης,
• την περιγραφή του περιεχοµένου της πιστοποιούµενης ικανότητας του υποψηφίου σχετικά µε
το γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα τεχνικού επαγγέλµατος),
• τα προαπαιτούµενα φυσικά χαρακτηριστικά και προσόντα του υποψηφίου,
• την υλοποίηση και αξιολόγηση των εξετάσεων στο πλαίσιο του συγκεκριµένου γνωστικού
αντικειµένου (θεµατική ενότητα τεχνικού επαγγέλµατος),
• τον τρόπο χορήγησης του σχετικού Πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης για το συγκεκριµένο
γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα τεχνικού επαγγέλµατος),
• τα κριτήρια για πιθανή αλλαγή του πεδίου της θεµατικής ενότητας του τεχνικού επαγγέλµατος
στο πλαίσιο του Σχήµατος Πιστοποίησης.
1.2. Τροποποιήσεις – Αναθεωρήσεις
Οι αλλαγές και τροποποιήσεις που λαµβάνουν χώρα σε κάθε αναθεώρηση ή επανέκδοση του
παρόντος, περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Έκδ.

Ηµερ/νία
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Έκδ.

Ηµερ/νία

Κεφ.

Παρ.

1

21-12-2015

-

-

Αρχική Έκδοση

2

01-10-2018

-

-

Αλλαγή λογοτύπου ΤΕΕ µε λογότυπο ΤΕΕ-ΦΠΠ και
επικαιροποίηση περιεχοµένου κειµένου

Έκδοση 02 / 01-10-2018

Περιγραφή

Σελ. 4 από 15

ΕΚΠΠ
«ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΕK-Α02

2. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου του παρόντος και συµπληρωµατικά των αναφεροµένων
στο σχετικό κεφάλαιο του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων που τον συµπληρώνουν,
καθώς και τη διευκόλυνση του αναγνώστη, δίνονται οι κάτωθι συντµήσεις και ορισµοί.
2.1. Συντµήσεις
Παρακάτω δίνονται οι συντµήσεις που έχουν εφαρµογή και χρησιµοποιούνται στον παρόντα Ειδικό
Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων του ΤΕΕ-ΦΠΠ, συµπληρωµατικά του ΓΚΠΠ για τη θεµατική
ενότητα τεχνικού επαγγέλµατος του «Εκτιµητή Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού –
Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων»:
Α∆Α

Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή

Γ∆ΟΠ

Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής, του ΥΠΟΙΚ

∆ΟΑΤΑΠ

∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης

ΕΛΙΕ

Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιµητικής

Η/Υ

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

ΜΤΕ-ΒΕ

Μηχανολογικός και Τεχνικός Εξοπλισµός – Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις

ΟΠΑ

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ)

ΠΟΜΙ∆Α

Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων

ΣΕΚΕ

Σύλλογος Εκτιµητών Ελλάδας

ΣΟΕ

τ. Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών

ΥΠΟΙΚ

Υπουργείο Οικονοµικών

IVSC

Συµβούλιο ∆ιεθνών Εκτιµητικών Πρότυπων (International Valuation Standards
Council)

REV

Αναγνωρισµένος Ευρωπαίος Εκτιµητής (Recognized European Valuer)

RICS

Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Εκτιµητών (Royal Institution of Chartered Surveyors),
της Μεγάλης Βρετανίας

TCG-ΕΜEV

Technical Chamber of Greece – Equipment & Machinery Expert Valuer

2.2. Ορισµοί
Οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, οι οποίοι έχουν εφαρµογή και χρησιµοποιούνται στους
Κανονισµούς Πιστοποίησης Προσώπων (ΓΚΠΠ και ΕΚΠΠ) του ΤΕΕ-ΦΠΠ, παρουσιάζονται στο
Παράρτηµα 1 του ΓΚΠΠ.
Έκδοση 02 / 01-10-2018

Σελ. 5 από 15

ΕΚΠΠ
«ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΕK-Α02

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Σχήµα Πιστοποίησης του «Εκτιµητή Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών
Εγκαταστάσεων» έχει αναπτυχθεί από το ΤΕΕ-ΦΠΠ και περιλαµβάνει τα εξής έγγραφα:
• το Γενικό Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων,
• τον παρόντα Ειδικό Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων,
• το Εγχειρίδιο και τις σχετικές ∆ιαδικασίες, Οδηγίες κι Έντυπα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης,
όπως έχει αναπτυχθεί, εφαρµόζεται και τηρείται, σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της συµµόρφωσης – Γενικές απαιτήσεις για φορείς
πιστοποίησης προσώπων».
Το ΤΕΕ-ΦΠΠ παρακολουθεί κι ανασκοπεί το Σχήµα Πιστοποίησης περιοδικά και όποτε εκτάκτως
απαιτηθεί, σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης που τηρεί.
3.1. Ιδιοκτησία
Ιδιοκτήτης του Σχήµατος Πιστοποίησης είναι το ΤΕΕ-ΦΠΠ.
3.2. Εποπτεία Σχήµατος Πιστοποίησης
Η παρακολούθηση της ορθής τήρησης κι εφαρµογής του Σχήµατος Πιστοποίησης, καθώς και της
λειτουργίας του Συµβουλίου Πιστοποίησης, γίνεται από την Επιτροπή ∆ιασφάλισης Αµεροληψίας του
Σχήµατος, η οποία το εποπτεύει και αποτελείται από εκπροσώπους των εξής Φορέων:
• Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής του ΥΠΟΙΚ,
• Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ) ή Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστηµών,
• Σύλλογος Εκτιµητών Ελλάδας (ΣΕΚΕ), µε µέλος του που είναι πρόσωπο πιστοποιηµένο
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα,
• RICS Hellas,
• Τράπεζα της Ελλάδος,
• Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙ∆Α), µε εκπρόσωπο ο οποίος θα είναι
∆ιπλωµατούχος Μηχανικός µε εµπειρία στο αντικείµενο,
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).
Ο καθένας από τους ανωτέρω Φορείς, ορίζει ένα τακτικό µέλος κι ένα αναπληρωµατικό µέλος.
Σηµείωση: Στην περίπτωση των εκπροσώπων της ακαδηµαϊκής κοινότητας (ΟΠΑ & Πάντειο), η
ο
ο
ο
εκπροσώπησή τους θα γίνεται εκ περιτροπής σε ετήσια βάση (π.χ. 1 έτος ΟΠΑ, 2 έτος Πάντειο, 3
έτος ΟΠΑ κ.ό.κ.).
3.3. Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή
Αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή για την ένταξη των Πιστοποιηµένων Εκτιµητών Μηχανολογικού και Τεχνικού
Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου
Οικονοµικών, είναι η «∆ιεύθυνση Τοµέων Παραγωγής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών».
Σηµειώνεται ότι το ΤΕΕ-ΦΠΠ δεν φέρει καµία ευθύνη για την ένταξη του Πιστοποιηµένου στο Μητρώο
αυτό, αφού αυτό εµπίπτει σε κριτήρια και απαιτήσεις, όπως αυτά(ές) περιγράφονται στην
Υποπαράγραφο Γ.2. “Εγγραφή στο Μητρώο” της Παραγράφου Γ «Ρυθµίσεις για την παροχή
εκτιµητικών υπηρεσιών» του Ν. 4152/2013.
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται το γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα τεχνικού επαγγέλµατος) του
Σχήµατος Πιστοποίησης του «Εκτιµητή Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών
Εγκαταστάσεων».
4.1. Πεδίο εφαρµογής
Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος ΕΚΠΠ προδιαγράφει το Σχήµα Πιστοποίησης του «Εκτιµητή
Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» και συµπληρώνει, σχετικά,
το ΓΚΠΠ του ΤΕΕ-ΦΠΠ.
Στο συγκεκριµένο Σχήµα Πιστοποίησης δεν προδιαγράφονται διαβαθµίσεις ή επίπεδα για τη διεργασία
πιστοποίησης του «Εκτιµητή Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών
Εγκαταστάσεων».
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, απονέµεται στο πρόσωπο που συµµετείχε
επιτυχώς στη διαδικασία της εξέτασης, ο τίτλος του «Εκτιµητή Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού
– Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων», ο οποίος θα αποδίδεται και µε τον διακριτικό τίτλο “TCG-ΕΜEV”
(βλέπε συντοµογραφίες) για λόγους αναγνωρισιµότητας του τίτλου και σε διεθνές επίπεδο.
Ο τίτλος αυτός θα συνοδεύεται και από το δικαίωµα του πιστοποιηµένου «Εκτιµητή Μηχανολογικού και
Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» (“TCG-ΕΜEV”) να επισηµαίνει τα εκτιµητικά
του αποτελέσµατα µε τυποποιηµένη στρογγυλή σφραγίδα, η οποία θα φέρει περιφερειακά την
επιγραφή “TEE – Εκτιµητής ΜΤΕ-ΒΕ” / “TCG – Machinery & Equipment Expert Valuer” και στο κέντρο
της θα φέρει το λογότυπο του ΤΕΕ, το ονοµατεπώνυµο και τον µοναδικό αύξοντα αριθµό του
πιστοποιητικού του πιστοποιηµένου «Εκτιµητή Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού –
Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» που του έχει απονεµηθεί από το ΤΕΕ-ΦΠΠ.
4.1.1. Ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο
Για την ανάπτυξη του παρόντος ΕΚΠΠ, επιπλέον του νοµοθετικού πλαισίου που παρουσιάζεται στο
Παράρτηµα 2 του ΓΚΠΠ, ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι εθνικά νοµοθετήµατα, που έχουν εφαρµογή για
τους Εκτιµητές:
• Ν. 4152/2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
(ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) κι ιδιαίτερα το Άρθρο πρώτο, Παράγραφος Γ “Ρυθµίσεις για την
παροχή εκτιµητικών υπηρεσιών”.
• Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο
εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’/07-04-2014) κι ιδιαίτερα το
Άρθρο πρώτο, Παράγραφος Β “Ρυθµίσεις θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου
Οικονοµικών”, Υποπαράγραφος Β.2.: “Ρυθµίσεις σχετικά µε το επάγγελµα του Εκτιµητή”.
4.2. Περιγραφή γνωστικού αντικειµένου (ύλη εξετάσεων)
Το ΤΕΕ µε την τεχνογνωσία και τους λοιπούς πόρους που διαθέτει στο πλαίσιο του ευρύτερου
θεσµικού του ρόλου είναι σε θέση να διευθετήσει το σύνολο της εκτιµητικής επιστήµης, εγκαθιστώντας
τους απαραίτητους κανόνες και τις σχέσεις σε όλη την πυραµίδα παραγωγής του εκτιµητικού έργου.
Στην διαδικασία αυτή εντάσσονται όλες οι εκτιµήσεις φυσικών και νοµικών προσώπων που απαιτούνται
για την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας από φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Με τον όρο «πιστοποίηση» νοείται η διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας και ικανότητας του
υποψηφίου να ασκήσει το τεχνικό επάγγελµα του «Εκτιµητή Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού
– Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» µέσω σχετικής εξέτασης. Θεωρείται δηλαδή ότι θα πρέπει να
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καλύπτεται ένα σύνολο κριτηρίων και επί µέρους διαδικασιών θεωρητικής/ πρακτικής εξέτασης, στο
οποίο τον κυρίαρχο ρόλο θα έχει η γραπτή ή/ και προφορική αξιολόγηση του υποψηφίου στην ως άνω
ειδικότητα της εκτιµητικής. Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό να πιστοποιεί τη δυνατότητα των υποψηφίων
να ασκήσουν πλήρως τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα, σύµφωνα µε το αναφερόµενο στην
παράγραφο 4.1.1 του παρόντος νοµικό πλαίσιο, καθώς και να αναλάβουν πλήρως τις αντίστοιχες
ευθύνες και όχι την ακαδηµαϊκή επάρκεια των υποψηφίων.
Η ύλη των εξετάσεων περιλαµβάνει τόσο τις θεωρητικές γνώσεις του υποψήφιου όσο και τις γνώσεις
του αναφορικά µε τρέχοντα θέµατα της επιστήµης των εκτιµήσεων στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και διεθνώς. Συγκεκριµένα τα επιστηµονικά αντικείµενα που περιλαµβάνονται στην εξεταστέα
ύλη είναι εν γένει τα ακόλουθα:
Αρχές οικονοµικής θεωρίας σχετικές µε την εκτιµητική επιστήµη
Παράγοντες µακροοικονοµικής πολιτικής σχετικές µε τον ΜΤΕ-ΒΕ. Έννοιες σχετικές µε
µικροοικονοµικές παραµέτρους. Νόµος προσφοράς-ζήτησης. Ρόλος παραγωγού καταναλωτή.
∆ιαχείριση πόρων – Παραγωγή αγαθών. Το κόστος ενός αγαθού. Μεγιστοποίηση κέρδους επιχείρησης
συναρτήσει του κόστους παραγωγής και των εσόδων. Ανάλυση οικονοµικού φαινοµένου µε χρήση
οικονοµικού προτύπου – µαθηµατικού µοντέλου. Χρηµατοοικονοµικές αγορές. Ανταγωνιστικές δοµές.
Χρηµατοδοτήσεις σήµερα διεθνώς και σε εθνικό επίπεδο. Επιπτώσεις των γενικών οικονοµικών
παραγόντων στην αγορά των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων.
Χρηµατοοικονοµικά των επιχειρήσεων
Μορφές εταιρειών και νοµική τους δοµή. Ερµηνεία οικονοµικών δεικτών µιας επιχείρησης.
Χρηµατοοικονοµικός προγραµµατισµός. Το κόστος του κεφαλαίου. Παρούσα και µελλοντική αξία.
Ανατοκισµός. Προεξόφληση. Χρηµατοροές. Ράντες κεφαλαίων. Αξιολόγηση επενδύσεων. Μεθοδολογίες
αξιολόγησης. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Ισολογισµοί επιχειρήσεων.
Στοιχεία της Αγοράς Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων
Κατανόηση των χαρακτηριστικών της αγοράς ΜΤΕ-ΒΕ. Συσχετίσεις µε λοιπές οικονοµίες. Παράγοντες
που την επηρεάζουν. Παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση. Οικονοµικός κύκλος
της αγοράς ΜΤΕ-ΒΕ. Αξιολόγηση και ερµηνεία στατιστικών δεδοµένων.
Μέθοδοι Εκτιµήσεων
Ορισµοί και έννοιες σχετικές µε την εκτίµηση του ΜΤΕ-ΒΕ. Αρχές και σκοποί των εκτιµήσεων. Συλλογή
πληροφοριών. ∆ιενέργεια αυτοψίας ή/ και δειγµατοληπτικών ελέγχων. Επιλογή µεθοδολογίας
εκτίµησης. Αναγνώριση όλων των παραµέτρων και παραγόντων που επιδρούν επί την αξία κάθε κάθε
είδους ΜΤΕ-ΒΕ. Κατανόηση των οπτικών των εµπλεκοµένων σε κάθε εκτιµητική εργασία. Μέθοδοι
εκτιµήσεων. Η µέθοδος κόστους αντικατάστασης, η µέθοδος συγκριτικών στοιχείων και η µέθοδος
εισοδήµατος. Η έννοια της ηλικίας, της λειτουργικής κατάστασης και της ωφέλιµης ζωής ενός παγίου
στοιχείου. Οι διαφορετικοί τύποι απαξίωσης. Θέµατα σχετικά µε τον συντελεστή κεφαλαιοποίησης.
Παραδείγµατα των µεθόδων. Χρηµατοοικονοµικές ροές.
Εκτιµητικά Πρότυπα
Red Book (RICS) – ∆ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα (IVS). Υιοθέτηση των προτύπων και αναφορά τους
στην έκθεση εκτίµησης.
Θέµατα Νοµικής και Πολιτικής σχετικά µε Μηχανολογικό και Τεχνικό Εξοπλισµό – Βιοµηχανικές
Εγκαταστάσεις
Το νοµικό σύστηµα της Ελλάδας αναφορικά µε ΜΤΕ-ΒΕ. Το σύστηµα των συµβολαίων και των αγωγών
στον χώρο της αγοράς ΜΤΕ-ΒΕ. Ζητήµατα σχετικά µε τα εµπράγµατα δικαιώµατα. Είδη
χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) που αφορούν ΜΤΕ-ΒΕ (direct leasing, lease back κλπ.). Επίλυση
διαφορών, διαδικασίες διαιτησίας, διαµεσολάβησης, κατάσχεσης, πλειστηριασµών, κλπ. ∆ιαδικασία
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ίδρυσης και αδειοδότησης βιοµηχανικών - βιοτεχνικών µονάδων και εγκαταστάσεων. Νοµοθεσία που
αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, περιβαλλοντική διαχείριση, ατµοσφαιρική ρύπανση, διαχείριση
και επεξεργασία υγρών αποβλήτων στη βιοµηχανία.
Θέµατα ενέργειας, περιβάλλοντος και αειφορίας
Νοµοθεσία σχετική µε την ενεργειακή και περιβαλλοντική νοµοθεσία αναφορικά µε την αγορά ΜΤΕ-ΒΕ
και προσδιορισµός των επιπτώσεων αυτής στην εκτίµηση. Κατανόηση των περιβαλλοντικών
παραγόντων που σχετίζονται µε ΜΤΕ-ΒΕ και τη χρήση τους. Αναγνώριση της επίδρασης στην αξία της
ενσωµάτωσης αρχών και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον στην κατασκευή και εν συνεχεία στην
εκµετάλλευση ΜΤΕ-ΒΕ. Αειφορία, πηγές ενέργειας, χρήση, απόδοση και επίδραση στη λειτουργία µιας
βιοµηχανικής εγκατάστασης.
Θέµατα κατασκευής, σχεδιασµού και χρήσης Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού –
Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων
Κατανόηση των τεχνικών κατασκευής των παραµέτρων σχεδιασµού και της χρήσης του εξοπλισµού και
των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, της ωφέλιµης ζωής τους και των οικονοµικών
παραµέτρων αυτών. ∆ιενέργεια αυτοψίας ή/ και δειγµατοληπτικών ελέγχων. Κατανόηση της
παραγωγικής διαδικασίας για κάθε βιοµηχανική δραστηριότητα. Πρώτες ύλες - Παραγόµενα προϊόντα.
Συντήρηση εξοπλισµού και εγκαταστάσεων. Απόδοση - ∆υναµικότητα Μονάδας. Ταξινόµηση και
αξιολόγηση των παγίων. Ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ειδικές εγκαταστάσεις. Ζηµίες ή ατέλειες.
Υπολογισµός αξιών βάσει φυσικής, λειτουργικής και οικονοµικής απαξίωσης.
Επενδύσεις στη Βιοµηχανία
Αναπτυξιακοί Νόµοι και Επενδυτικά Προγράµµατα τα οποία περιλαµβάνουν κατηγορίες δαπανών ΜΤΕΒΕ κλπ., δαπάνες (µεταφορικών µέσων, εξοπλισµού προστασίας περιβάλλοντος, ασώµατων
ακινητοποιήσεων). Κατανόηση της έννοιας των επιχορηγήσεων/ επιδοτήσεων και της επίδρασης αυτών
στις αξίες ΜΤΕ-ΒΕ, καθώς και στη βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων.
Θέµατα αναφορικά µε την δεοντολογία του εκτιµητή
Οι αρχές της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας, της αντικειµενικότητας, της εµπιστευτικότητας.
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του εκτιµητή αναφορικά µε δεοντολογικά ζητήµατα.
4.3. Ικανότητα και χαρακτηριστικά του υποψηφίου
Η ικανότητα του υποψηφίου αφορά εν γένει τις γενικές και τις ειδικές γνώσεις.
Οι γενικές γνώσεις αφορούν στα εξής:
• Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση & γραφή)
• Προφορική και γραπτή επικοινωνία
• Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών
• Βασικές γνώσεις Οικονοµικών
• Βασικές γνώσεις Μηχανικής
Οι ειδικές γνώσεις αφορούν τα επιστηµονικά αντικείµενα που περιλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη και
διαχωρίζονται στα εξής επίπεδα (βλ. παρακάτω πίνακα):
• Επίπεδο 1: Ευρεία γνώση
• Επίπεδο 2: Καλή γνώση
• Επίπεδο 3: Βαθιά γνώση
Ειδικές Γνώσεις
Αρχές οικονοµικής θεωρίας σχετικές µε την εκτιµητική επιστήµη
Έκδοση 02 / 01-10-2018

Επίπεδο
1
Σελ. 9 από 15

ΕΚΠΠ
«ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
Ειδικές Γνώσεις

ΕK-Α02

Επίπεδο

Χρηµατοοικονοµικά των επιχειρήσεων

1

Στοιχεία της Αγοράς Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών
Εγκαταστάσεων

1

Μέθοδοι Εκτιµήσεων

3

Εκτιµητικά Πρότυπα

3

Θέµατα Νοµικής και Πολιτικής σχετικά µε Μηχανολογικό και Τεχνικό Εξοπλισµό –
Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις

3

Θέµατα ενέργειας, περιβάλλοντος και αειφορίας

2

Θέµατα κατασκευής, σχεδιασµού και χρήσης Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού
– Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων

2

Θέµατα αναφορικά µε την δεοντολογία του εκτιµητή

3

Τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου διακρίνονται εν γένει σε φυσικά και τεχνικά (επίκτητα) και αφορούν
τα εξής:
Φυσικά
 Όραση
 Ακοή
 Φυσικές αδυναµίες (π.χ. αδυναµία
γραφής ή κινητικότητας)

Τεχνικά (Επίκτητα)










Μεθοδικότητα
Σχεδιασµός και οργάνωση εργασίας
Κριτική σκέψη
∆ιαχείριση χρόνου
Λήψη αποφάσεων
Εύρεση λύσεων
Αντίληψη κινδύνων και ευκαιριών
Αξιοποίηση επαγγελµατικής εµπειρίας
Παρατηρητικότητα

4.3.1. Προαπαιτούµενα του υποψηφίου
Λαµβάνοντας υπόψη το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/07-04-2014), Παράγραφος Β’ «Ρυθµίσεις θεµάτων
Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου Οικονοµικών», Υποπαράγραφος Β.2 “Ρυθµίσεις σχετικά µε το
επάγγελµα του εκτιµητή”, για να συµµετέχει ο υποψήφιος στις εξετάσεις του ΤΕΕ-ΦΠΠ, ορίζεται πως,
θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, το οποίο
θα πρέπει να έχει προσκοµίσει εγκαίρως στο ΤΕΕ-ΦΠΠ. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από
ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον αρµόδιο ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) ως ισότιµοι και αντίστοιχοι ή ως
ισότιµοι προς τους απονεµόµενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Επιπλέον των παραπάνω, ο υποψήφιος σε εξετάσεις θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) έτη
σχετικής προϋπηρεσίας, την οποία θα πρέπει να βεβαιώνει προσκοµίζοντας έγκαιρα στο ΤΕΕ-ΦΠΠ (µε
την αίτησή του για συµµετοχή σε εξετάσεις) τα σχετικά παραστατικά (π.χ. Βεβαιώσεις εργοδοτών,
Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο).
Σύµφωνα µε την απόφαση Α68/Σ22/2016 της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, οι υποψήφιοι στις
εξετάσεις του ΤΕΕ-ΦΠΠ για την ειδικότητα του «Εκτιµητή Ακινήτων» θα πρέπει να επιδεικνύουν
προϋπηρεσία ως:
• ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, µέλη ΤΕΕ, ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί, µέλη ΕΕΤΕΜ,
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Πτυχιούχοι οικονοµικών σπουδών, µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας,
Πτυχιούχοι νοµικοί, µέλη ∆ικηγορικού Συλλόγου µε έδρα εντός Ελλάδας, ή
Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικών ή τεχνολογικών επιστηµών, οι οποίοι ασκούν το επάγγελµα του
µεσίτη και είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Μεσιτών της Έδρας
τους.

4.4. ∆ιεξαγωγή εξετάσεων
Οι εξετάσεις του συγκεκριµένου Σχήµατος Πιστοποίησης διεξάγονται µε τη χρήση Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή (Η/Υ) και εάν δεν προκύψει κάποιο κώλυµα της εξεταστικής διαδικασίας, διενεργούνται
εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας.
Η «καθαρή» διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις (3) ώρες, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
• Θεωρητικά θέµατα (διάρκεια 1 ώρα): Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε τριάντα (30)
θέµατα/ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (απαντήσεις 3-5 επιλογών ανά ερώτηση).
• Θέµατα πρακτικής/ άσκησης προσοµοίωσης (διάρκεια 2 ώρες): Ο υποψήφιος καλείται να
απαντήσει/ επιλύσει τουλάχιστον τρία (3) θέµατα ανάπτυξης (σενάρια – ασκήσεις), τα οποία
επιλέγονται ανάλογα µε την ύλη ανά επιστηµονικό αντικείµενο, όπως περιγράφονται στην § 4.2
του παρόντος.
Μεταξύ της θεωρητικής και της πρακτικής εξέτασης θα υπάρχει διάλειµµα για τους υποψηφίους,
τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών της ώρας.
Τόσο τα θεωρητικά θέµατα, όσο και τα πρακτικά (ασκήσεις προσοµοίωσης), επιλέγονται µε τυχαίο
τρόπο (µέσω συγκεκριµένου αλγορίθµου), ώστε αφενός να µην προσβάλλεται το αδιάλειπτο των
εξετάσεων και αφετέρου να αποτρέπεται συνεχής επανάληψη συγκεκριµένων θεµάτων.
Η επιτήρηση διεξαγωγής των εξετάσεων γίνεται από έναν (1) ή δύο (2) Επιτηρητές, όπως ορίζεται από
το ΤΕΕ-ΦΠΠ ανά εξέταση. Η αξιολόγηση, διόρθωση και βαθµολόγηση των εξετάσεων διεξάγονται
µέσω της συλλογής των σχετικών αποτελεσµάτων από το ΟΠΣ του ΤΕΕ-ΦΠΠ, τα οποία παραλαµβάνει
από το ΟΠΣ ο Υπεύθυνος Σ∆ του ΤΕΕ-ΦΠΠ, ο οποίος και τα προωθεί για επιβεβαίωση κι επικύρωση
στο Συµβούλιο Πιστοποίησης του εν λόγω Σχήµατος.
4.5. Πληροφορίες εξετάσεων
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος (ανεξάρτητο φυσικό πρόσωπο) έχει ως σκοπό την πιστοποίηση της
επάρκειάς του ως «Εκτιµητή Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών
Εγκαταστάσεων» µέσω του ΤΕΕ-ΦΠΠ, θα πρέπει απαραιτήτως να συµµετάσχει επιτυχώς στις
εξετάσεις του συγκεκριµένου Σχήµατος Πιστοποίησης, µε στόχο τη χορήγηση του σχετικού
Πιστοποιητικού, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα και στο ΓΚΠΠ του ΤΕΕ-ΦΠΠ.
Το Πιστοποιητικό αυτό είναι το έγγραφο που εκδίδεται από το ΤΕΕ-ΦΠΠ, το οποίο υποδεικνύει ότι το
επονοµαζόµενο πρόσωπο εξετάστηκε επιτυχώς στην παρούσα θεµατική ενότητα τεχνικού
επαγγέλµατος, όπως αναφέρεται και στην Υποπαράγραφο Β.2. του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014.
4.5.1. Προγραµµατισµός εξετάσεων
Το ΤΕΕ-ΦΠΠ προγραµµατίζει εγκαίρως τον ακριβή τόπο (π.χ. αίθουσες Περιφερειακών Τµηµάτων του
ΤΕΕ) και χρόνο διενέργειας των εξετάσεων (ηµεροµηνίες, ώρες και διάρκεια εξετάσεων) της
συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας τεχνικού επαγγέλµατος και κοινοποιεί/ γνωστοποιεί τις σχετικές
πληροφορίες µέσω της επίσηµης σχετικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης/ ιστοσελίδας του.
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Οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος επιθυµεί να συµµετάσχει στις εξετάσεις του συγκεκριµένου Σχήµατος
Πιστοποίησης, πρέπει να συµπληρώνει στη σχετική Αίτηση το πεδίο «Εκτιµητής Μηχανολογικού και
Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων».
Το ΤΕΕ-ΦΠΠ αξιολογεί τα στοιχεία της υποβληθείσας -υπογεγραµµένης από τον αιτούντα- Αίτησης και
ενηµερώνει τον αιτούντα εγκαίρως, ώστε να συµµετάσχει στις επερχόµενες εξετάσεις για το
συγκεκριµένο Σχήµα Πιστοποίησης.
Ο αιτών γίνεται υποψήφιος για συµµετοχή στις εξετάσεις του συγκεκριµένου Σχήµατος Πιστοποίησης,
εφόσον γίνεται δεκτή η Αίτησή του από το ΤΕΕ-ΦΠΠ και έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του
υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το ΤΕΕ-ΦΠΠ τον ενηµερώνει εγκαίρως ηλεκτρονικά ή
εγγράφως, ώστε ο υποψήφιος να δηλώσει (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) τη διαθεσιµότητά του για
συµµετοχή στις επακόλουθες προγραµµατισµένες εξετάσεις.
Το ΤΕΕ-ΦΠΠ καταγράφει τη σχετική λίστα των συµµετεχόντων για τις επακόλουθες εξετάσεις, έχοντας
δώσει µοναδιαίο κωδικό ανά υποψήφιο και τηρώντας σχετικό αρχείο.
4.5.2. Μέθοδος αξιολόγησης θεµατικής ενότητας τεχνικού επαγγέλµατος
Ο υποψήφιος στις εξετάσεις της παρούσας θεµατικής ενότητας τεχνικού επαγγέλµατος, οφείλει να
προσέρχεται εγκαίρως στο χώρο διεξαγωγής των προγραµµατισµένων εξετάσεων και να συµµετέχει σε
αυτές σύµφωνα τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΓΚΠΠ, καθώς και στον
παρόντα ΕΚΠΠ. Ο υποψήφιος υποχρεούται να έχει µαζί του το πρωτότυπο στοιχείο ταυτοπροσωπίας
που υπέβαλλε µε την Αίτησή του, ή κατέγραψε σε αυτήν (∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο
ή ∆ίπλωµα οδήγησης).
Επίσης, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ο υποψήφιος δύναται να έχει µαζί του στυλό διαρκείας
(χρώµατος µπλε ή µαύρο) και φορητό υπολογιστή τσέπης (κοµπιουτεράκι) και όχι άλλα µέσα και
βοηθήµατα. Κατά περίπτωση, δύναται να του παρασχεθεί τυπολόγιο από το ΤΕΕ, εφόσον απαιτηθεί.
Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ο υποψήφιος οφείλει να µην αντιγράφει, ενοχλεί τους συνυποψήφιούς
του ή χρησιµοποιεί άλλες δόλιες ή παραπλανητικές µεθόδους και µέσα, που µπορεί να αλλοιώσουν το
αδιάλειπτο της εξέτασης.
Η αξιολόγηση της θεµατικής ενότητας τεχνικού επαγγέλµατος (γνωστικό αντικείµενο) περιλαµβάνει τα
θεωρητικά θέµατα και τα θέµατα πρακτικής (σενάρια – ασκήσεις προσοµοίωσης) των εξετάσεων.
4.5.2.1. Θεωρητική εξέταση
H εξέταση που περιλαµβάνει τα θεωρητικά θέµατα των εξετάσεων γίνεται σε Η/Υ και διαρκεί µία (1)
ώρα συνολικά. Στο χρόνο αυτό περιλαµβάνονται δέκα λεπτά (10’) που δίνονται στον υποψήφιο για την
όποια πιθανή υποβολή διευκρινιστικών ερωτηµάτων.
Στα θεωρητικά θέµατα, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε τριάντα (30) ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής (απαντήσεις 3-5 επιλογών), µεταξύ των οποίων πάντα η µία (1) µόνο επιλογή είναι ορθή, ενώ
οι υπόλοιπες είναι λανθασµένες. Η αξιολόγηση, διόρθωση και βαθµολόγηση βγαίνει αυτόµατα από το
ΟΠΣ για την εξέταση στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Σχήµατος Πιστοποίησης. Η κατανοµή της
θεωρητικών θεµάτων εξέτασης έχει ως εξής:
• Αρχές οικονοµικής θεωρίας σχετικές µε την εκτιµητική επιστήµη, Χρηµατοοικονοµικά των
επιχειρήσεων, Στοιχεία της Αγοράς Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών
Εγκαταστάσεων: 10% (3 θέµατα).
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Θέµατα κατασκευής, σχεδιασµού και χρήσης Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού –
Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων, Θέµατα ενέργειας, περιβάλλοντος & αειφορίας: 10% (3
θέµατα).
• Θέµατα Νοµικής και Πολιτικής σχετικά µε Μηχανολογικό και Τεχνικό Εξοπλισµό – Βιοµηχανικές
Εγκαταστάσεις, Θέµατα αναφορικά µε την δεοντολογία του εκτιµητή: 20% (6 θέµατα).
• Εκτιµητική, Εκτιµητικά πρότυπα: 60% (18 θέµατα).
Σύνολο (30 ερωτήσεις - 30 βαθµοί) µε αναγωγή %, δηλ. όποιος υποψήφιος απαντήσει σωστά και στα
30 θέµατα, βαθµολογείται µε 100%.
•

Οι ερωτήσεις ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας τους έχουν διακριθεί σε: χαµηλής, µέτριας και υψηλής
δυσκολίας. Η κατανοµή των ερωτήσεων σε κάθε τµήµα της εξέτασης ανά κατηγορία δυσκολίας είναι:
20% χαµηλής δυσκολίας, 60% µέτριας δυσκολίας και 20% υψηλής δυσκολίας.
Επιτυχών στη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις
δεκαοκτώ (18) από τις τριάντα (30) ερωτήσεις (ποσοστό 60%).
4.5.2.2. Πρακτική εξέταση
H εξέταση που περιλαµβάνει τα πρακτικά θέµατα των εξετάσεων (σενάρια – ασκήσεις προσοµοίωσης)
γίνεται σε Η/Υ και διαρκεί δύο (2) ώρες συνολικά. Στο χρόνο αυτό περιλαµβάνονται δέκα λεπτά (10’)
που δίνονται στον υποψήφιο για την όποια πιθανή υποβολή διευκρινιστικών ερωτηµάτων.
Στα πρακτικά θέµατα, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει/ επιλύσει τουλάχιστον τρία (3) θέµατα
ανάπτυξης. Η αξιολόγηση, διόρθωση και βαθµολόγηση βγαίνει αυτόµατα από το ΟΠΣ για την εξέταση
του συγκεκριµένου Σχήµατος Πιστοποίησης, µε αναγωγή %.
Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει προσκοµίσει από το ΟΠΣ θετικό
αποτέλεσµα σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.
4.5.3. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων εξετάσεων
Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων της αντίστοιχης περιόδου, ο Υπεύθυνος Σ∆ του ΤΕΕ-ΦΠΠ
παραλαµβάνει από το ΟΠΣ τα αποτελέσµατα όλων των υποψηφίων της περιόδου και τα προωθεί στο
Συµβούλιο Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη σχετική διαδικασία του Συστήµατος
∆ιαχείρισης του ΤΕΕ-ΦΠΠ.
Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων της εν λόγω θεµατικής ενότητας τεχνικού επαγγέλµατος
επιβεβαιώνονται κι επικυρώνονται από το Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΤΕΕ-ΦΠΠ και στη συνέχεια το
ΤΕΕ-ΦΠΠ ενηµερώνει τον υποψήφιο ηλεκτρονικά ή εγγράφως για την απόφαση του Συµβουλίου
Πιστοποίησης που τον αφορά ατοµικά (αποτυχία ή επιτυχία, έκδοση Πιστοποιητικού).
Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Πιστοποίησης καταγράφονται σε σχετικά πρακτικά και τα αποτελέσµατα
των επιτυχόντων υποψηφίων καταχωρούνται στο ΟΠΣ του ΤΕΕ, ως µητρώο του ΤΕΕ-ΦΠΠ.
Ο υποψήφιος κρίνεται επιτυχών όταν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια από
το ΟΠΣ του ΤΕΕ-ΦΠΠ (σωρευτικά για τη θεωρητική και την πρακτική εξέταση) λαµβάνοντας της εξής
βαθµολογία:
Θεωρητικά θέµατα: ≥ 60%.
Πρακτικά θέµατα: ≥ 50%.
Συνολική βαθµολογία επί του συνόλου των εξεταζόµενων θεµάτων (θεωρητικά και πρακτικά),
σωρευτικά: ≥ 70%.
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Το ΤΕΕ-ΦΠΠ τηρεί σχετικό αρχείο µε τα αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες ανά υποψήφιο και
εξέταση.
4.5.3.1. Επαναληπτική εξέταση
Εφόσον κάποιος υποψήφιος απέτυχε σε κάποιο µέρος των εξετάσεων (θεωρητική ή/ και πρακτική
εξέταση), µπορεί να αιτηθεί και πάλι τη συµµετοχή του στις εν λόγω εξετάσεις (όταν προγραµµατισθεί
ξανά η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα τεχνικού επαγγέλµατος), σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα στον
παρόντα ΕΚΠΠ, σα να συµµετείχε πρώτη φορά.
4.5.4. Υποχρεώσεις υποψηφίου
Το αντικείµενο του ΤΕΕ-ΦΠΠ, αφορά την εξέταση των ενδιαφεροµένων (υποψηφίων), για την
απόκτηση της πιστοποίησής τους ως «Εκτιµητών Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού –
Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων», σύµφωνα µε το περιεχόµενο του συσγκεκριµένου Σχήµατος
Πιστοποίησης, µέσα από επιτυχή εξέταση της συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας τεχνικού
επαγγέλµατος. Έτσι, ο υποψήφιος, οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις:
• του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου,
• των σχετικών εγγράφων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης που τον αφορούν, όπως έχει αναπτυχθεί,
εφαρµόζεται και τηρείται, σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012
«Αξιολόγηση της συµµόρφωσης – Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων»,
• του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων και
• του παρόντος Ειδικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων.
Ο υποψήφιος θεωρείται δεδοµένο ότι έχει ενηµερωθεί για τους όρους του Κώδικα Επαγγελµατικής
∆εοντολογίας του ΤΕΕ, καθώς και του Κώδικα ∆εοντολογίας Εκτιµητών Μηχανολογικού και Τεχνικού
Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονοµικών (Υ.Α. 19928/292, ΦΕΚ
1147/Β’/13-05-2013) µέσω της επίσηµης σχετικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης/ ιστοσελίδας του ΤΕΕΦΠΠ.
4.6. Χορήγηση και διάρκεια πιστοποίησης
Τα Πιστοποιητικά της επιτυχούς εξέτασης για το συγκεκριµένο Σχήµα Πιστοποίησης, που εκδίδονται
µετά τις αποφάσεις του Συµβουλίου Πιστοποίησης, ισχύουν για πέντε (5) έτη, µε την προϋπόθεση ότι η
εν λόγω θεµατική ενότητα τεχνικού επαγγέλµατος βρίσκεται σε ισχύ µε βάση το Ν. 4254/2014 (Άρθρο
πρώτο, Παράγραφος Β, Υποπαράγραφος Β.2.).
4.7. Ετήσια διατήρηση πιστοποίησης
Ο εκτιµητής που έχει λάβει ένα Πιστοποιητικό Εκτιµητή Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού –
Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων έχει την υποχρέωση να αποδεικνύει τη συνεχή χρήση των γνώσεων
που περιείχε το Σχήµα Πιστοποίησης όπως επίσης και την συνεχή επαγγελµατική εξέλιξη,
ακολουθώντας την προβλεπόµενη διαδικασία επιτήρησης.
Η διαδικασία διατήρησης της πιστοποίησης είναι ετήσια και υλοποιείται µε την τεκµηρίωση από τον
υποψήφιο, τόσο της συνεχούς χρήσης γνώσεων, όσο και της συνεχούς εξέλιξης στον χώρο της
εκτιµητικής, καθώς και µε την καταβολή του τέλους διατήρησης όπως αποτυπώνεται στον αντίστοιχο
πίνακα τελών (βλ. Παράρτηµα 4 του ΓΚΠΠ), όπως ισχύει κάθε φορά.
Η τεκµηρίωση της διαδικασίας περιλαµβάνει την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα
οποία αποδεικνύουν στο πέρας κάθε έτους από την ηµεροµηνία Πιστοποίησής του, την συµπλήρωση
είκοσι (20) ωρών συµµετοχής σε εκδηλώσεις µε συναφές γνωστικό αντικείµενο.
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Η τεκµηρίωση των είκοσι (20) ωρών συµµετοχής σε εκδηλώσεις µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την
προσκόµιση δικαιολογητικών συµµετοχής σε σεµινάρια/ webinars/ συνέδρια/ διαλέξεις/ ηµερίδες/
εργαστήρια, τα οποία σχετίζονται µε το αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο Πιστοποιηµένος Εκτιµητής συνεχίζει να
βρίσκεται στον κατάλογο των Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του ΤΕΕ-ΦΠΠ.
4.8. Επαναπιστοποίηση για τη συνέχιση ισχύος της πιστοποίησης
Οι Πιστοποιηµένοι Εκτιµητές Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών
Εγκαταστάσεων που ακολουθούν την διαδικασία επιτήρησης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ανωτέρω
παράγραφο 4.7 του παρόντος ΕΚΠΠ στο πέρας της πενταετίας από την αρχική τους πιστοποίηση,
έχουν το δικαίωµα για επαναπιστοποίηση.
Η επαναπιστοποίηση περιλαµβάνει την υποβολή πίνακα πέντε (5) εκθέσεων εκτιµήσεων, εκ των
οποίων οι δύο (2) εκθέσεις υποβάλλονται και σε φυσική µορφή (αντίστοιχα µε το αντικείµενο της
Πιστοποίησης) στο ΤΕΕ-ΦΠΠ, έχοντας καταβάλει το σχετικό τέλος της εξέτασης επαναπιστοποίησης
όπως αποτυπώνεται στον πίνακα τελών (βλ. Παράρτηµα 4 του ΓΚΠΠ) και ισχύει κάθε φορά.
Εναλλακτικά, αντί της υποβολής του πίνακα µε τις πέντε (5) εκθέσεις εκτιµήσεων, δίνεται η δυνατότητα
στον ενδιαφερόµενο να συµµετέχει επιτυχώς σε ειδικές εξετάσεις επαναπιστοποίησης, οι οποίες θα
περιλαµβάνουν θεωρητική εξέταση σε δέκα (10) ερωτήσεις (για την ποιότητα των ερωτήσεων ισχύουν
όσα αναφέρονται στην παρ. 4.5.2.1 του παρόντος) στα εξής πεδία:
• Εκτιµητικά πρότυπα,
• Θέµατα νοµικής και πολιτικής σχετικά µε Μηχανολογικό και Τεχνικό Εξοπλισµό – Βιοµηχανικές
Εγκαταστάσεις και
• Θέµατα ενέργειας, περιβάλλοντος και αειφορίας.
Για να θεωρηθεί η αξιολόγηση του ενδιαφερόµενου επιτυχής, θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε
τουλάχιστον επτά (7) ερωτήσεις (ποσοστό 70%).
Εφόσον η αξιολόγηση των παραπάνω ολοκληρωθεί µε επιτυχία, οι ενδιαφερόµενοι
επαναπιστοποιούνται αποκτώντας νέο πιστοποιητικό µε επικαιροποιηµένη ηµεροµηνία και
εξακολουθούν να παραµένουν στον Κατάλογο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών Μηχανολογικού και
Τεχνικού Εξοπλισµού – Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων του ΤΕΕ-ΦΠΠ.
Σε περίπτωση που ένας Πιστοποιηµένος Εκτιµητής Ακινήτων στο τέλος της πενταετίας δεν
ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία επαναπιστοποίησης, τότε το Πιστοποιητικό του αποσύρεται και
διαγράφεται από τον Κατάλογο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών Μηχανολογικού και Τεχνικού Εξοπλισµού –
Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων του ΤΕΕ-ΦΠΠ (τηρείται η διαδικασία ανάκλησης του πιστοποιητικού,
όπως αναφέρεται στον ΓΚΠΠ).
4.9. Κριτήρια αλλαγής του πεδίου της πιστοποίησης
Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στο πεδίο της συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας τεχνικού επαγγέλµατος,
µπορεί να γίνουν µόνο από το ΤΕΕ-ΦΠΠ, ή νοµοθετικά, µε σχετικά νοµοθετήµατα που εγκρίνονται από
τις αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους (π.χ. ΥΠΟΙΚ) και εκδίδονται σε ΦΕΚ.
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