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Προς:  
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ-ΦΠΠ) 
Νίκης 4, Αθήνα, Νομός Αττικής, Τ.Κ. 105 63 
Τηλέφωνο: +30-2103291352 / e-mail: eno@central.tee.gr 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α   (Συμπληρώνεται από τον/ην ενδιαφερόμενο/η) 
 
Α.1   Προσωπικά στοιχεία 

Επώνυμο  

Όνομα  

Πατρώνυμο  

Τηλέφωνα Σταθερό  Κινητό  

e-mail  

Ταχυδρομική 
Διεύθυνση  

Τίτλος σπουδών / 
Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα 

 

Αρ. Μητρώου στο 
οικείο 
Επιμελητήριο ή 
Σύλλογο 

Αρ. Μητρώου ΤΕΕ  

Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών ΤΕΕ  

Άλλο: 

Οικείος Σύλλογος / Επιμελητήριο Αρ. Μητρώου 

  

Στοιχείο 
ταυτοπρο-
σωπείας 
(εναλλακτικά) 

Α.Δ.Τ.  

Αριθμός διαβατηρίου  

Αριθμός διπλώματος οδήγησης  

 
Α.2   Στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου 

Επωνυμία  

Επάγγελμα  

Δ/νση   

ΑΦΜ  

ΔΟΥ  

mailto:eno@central.tee.gr
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Α.3   Σχήμα πιστοποίησης (για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση) 

Κωδικός Τίτλος 

ΕΚ-Α01 Εκτιμητές Ακινήτων  

ΕΚ-Α02 Εκτιμητές Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (ΜΕΕ)  
 
Α.4   Μεταβολή προσωπικών στοιχείων 

Τα προσωπικά στοιχεία που σας υποβάλλω με την παρούσα αίτηση είναι πιθανό να έχουν μεταβληθεί 
σε σχέση με τα αντίστοιχα που σας είχα υποβάλει σε παλαιότερη αίτησή μου προς τον ΤΕΕ-ΦΠΠ: 

ΝΑΙ  
ΟΧΙ  

 
Α.5   Δέσμευση ενδιαφερομένου/ης 

Μέσω της παρούσας αιτούμαι την πιστοποίησή μου σύμφωνα με τα ανωτέρω δηλούμενα στο τμήμα 
Α.3 της παρούσας και επιβεβαιώνω ότι κατανοώ και συμφωνώ με τους ακόλουθους όρους: 

1. Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης 
Προσώπων και των σχετικών Ειδικών Κανονισμών Πιστοποίησης Προσώπων για τις θεματικές 
ενότητες (σχήματα πιστοποίησης) που αιτούμαι την πιστοποίηση. 

2. Θα παρακολουθώ και θα τηρώ τους σχετικούς Κώδικες Δεοντολογίας, τους όρους χρήσης του 
Σήματος Πιστοποίησης (όπως προβλέπεται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης 
Προσώπων) και του Πιστοποιητικού (Κώδικας Χρήσης Πιστοποιητικού), καθώς και τις 
υποχρεώσεις Πιστοποιημένων Προσώπων του ΤΕΕ-ΦΠΠ. 

3. Τα στοιχεία που έχω δηλώσει στην παρούσα αίτηση είναι αληθή, ενώ για οποιοδήποτε πρόσθετα 
απαιτηθούν, θα τα παρέχω στον ΤΕΕ-ΦΠΠ εγκαίρως. Αν ωστόσο δηλώσω λάθος ή αποκρύψω 
πληροφορίες ή παραβιάσω τους όρους-απαιτήσεις, δύναται να εξαιρεθώ της σχετικής 
πιστοποίησης, ή να διαγραφώ από το Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων του ΤΕΕ-ΦΠΠ. 

4. Εφόσον πιστοποιηθώ, τα στοιχεία μου θα ενταχθούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων 
του ΤΕΕ-ΦΠΠ και μπορεί η πιστοποίησή μου να γνωστοποιείται σε Αρμόδιες Αρχές, ή σε τρίτους, 
μόνο μετά τη σύμφωνη έγγραφη δήλωσή μου. 

5. Υποχρεούμαι να καταβάλω έγκαιρα στον ΤΕΕ-ΦΠΠ τα τέλη, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό 
Κανονισμό Πιστοποίησης Προσώπων. 

6. Θα δηλώσω άμεσα στον ΤΕΕ-ΦΠΠ κάθε πληροφορία από την οποία προκύπτει ενδεχόμενη 
αδυναμία μου να επιτελώ αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις μου ως πιστοποιημένος 
επαγγελματίας, όπως αυτές αναλύονται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης 
Προσώπων. 

7. Έχω διαβάσει τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συναινώ στη χρήση των 
προσωπικών μου δεδομένων και στην ανάρτηση των στοιχείων μου στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στο 
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του ΤΕΕ-ΦΠΠ. 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα 

  

Ημερομηνία Υπογραφή 
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Το ΤΕΕ, είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων  που 
χορηγείτε με την παρούσα και δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδίως τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679.  

Για τον λόγο αυτόν, τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε κατά την υποβολή της αίτησης-δήλωσης, 
τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για την πλήρωση συγκεκριμένων σκοπών επεξεργασίας του ΤΕΕ, 
όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω:    
 
Δεδομένα που συλλέγουμε  
Όταν υποβάλλετε  αίτηση, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές σας πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την κατάρτιση και δημοσίευση του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του ΤΕΕ-
ΦΠΠ (λ.χ. αριθμός μητρώου του οικείου συλλόγου ή επιμελητηρίου, νομός της επαγγελματικής έδρας, 
επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση). 
 
Σκοποί επεξεργασίας και νόμιμη βάση 

Χρησιμοποιούμε τα  προσωπικά δεδομένα για την κατάρτιση του Μητρώου Πιστοποιημένων 
Εκτιμητών του ΤΕΕ-ΦΠΠ και την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, ώστε να μπορεί να 
ενημερώνεται για τα στοιχεία τους οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.  
Νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεση του υποψήφιου πιστοποιημένου εκτιμητή για την 
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.  
Ωστόσο, καθώς η δημοσιότητα του Μητρώου Εκτιμητών είναι αναγκαία, για την επίτευξη των σκοπών 
του, εάν δεν επιθυμείτε τη δημοσιοποίηση των στοιχείων σας, δεν είναι εφικτή η συμμέτοχή σας στο 
σχετικό Μητρώο.  
 
Χρόνος διατήρησης των δεδομένων  
Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν στα αρχεία μας για όσο διάστημα παραμένετε 
Πιστοποιημένος/η Εκτιμητής. Εν συνεχεία, τα προσωπικά στοιχεία σας διαγράφονται από την 
ηλεκτρονική  βάση ή/και καταστρέφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν άλλως απαιτείται για λόγους 
συμμόρφωσής μας με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.  
 
Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα 

Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε με την παρούσα αίτηση-δήλωση, αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του ΤΕΕ και είναι ευρέως διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας.  
 
Τα δικαιώματά σας 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα δικαιώματα:  
(α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής των δεδομένων σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων (στ) εναντίωσης 
στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην 
αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, και (ζ) το δικαίωμα να 
αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας.  

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας παρακαλούμε να αποστείλετε αίτημα στον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων του ΤΕΕ στο e-mail dpo@central.tee.gr, ή να επικοινωνήσετε στο τηλ.  
2103291616 
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