ΕΚΠΠ Εκτιμητών ΜΕΕ Παράρτημα 1
Υποδείγματα τεκμηρίωσης
προϋπηρεσίας

EΚ-A02-A1

Στο παρόν δίνονται υποδείγματα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας των αιτούντων για συμμετοχή στις
διαδικασίες του παρόντα ΕΚΠΠ, και ειδικότερα:
 Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας η οποία παρέχεται από πιστοποιημένο Εκτιμητή, o οποίος
υπογράφει είτε ως Εργοδότης του/της αιτούντα/σης είτε ως πιστοποιημένος Εκτιμητής
εξουσιοδοτημένος από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία απασχολήθηκε ο/η
αιτών/ούσα.
 Υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούντα/σης σχετικά με τη γνησιότητα των αντιγράφων που
προσκομίζει (ειδικά για την περίπτωση που προσκομίζονται αντίγραφα τιμολογίων παροχής
υπηρεσιών ή/και εκτιμητικών εκθέσεων).
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Ημερομηνία……………………

Προς
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων του ΤΕΕ (ΤΕΕ-ΦΠΠ)

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας στον Τομέα των Εκτιμήσεων
Ο/Η ………………………………….........………………………………………………………1
βεβαιώνω, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 καθώς και επιπρόσθετα, -για τα μέλη του ΤΕΕ-,
των κυρώσεων περί ψευδούς δήλωσης του Πειθαρχικού του ΤΕΕ, ότι ο/η
…………………………………...…......................................................................................2
απασχολήθηκε στην εταιρία …………………………………...……………………………….3
ως εξωτερικός/εσωτερικός συνεργάτης στην εκπόνηση εκτιμήσεων
…………………………………...……………………………………...………...……………….4
κατά το χρονικό διάστημα από……………………………… έως………………………….….…5
µε …………………………………………………………………………………………..….…..6
Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά /
έγγραφα που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της προϋπηρεσίας τα οποία και προτίθεμαι
να επιδείξω σε περίπτωση που μου ζητηθούν από το ΤΕΕ-ΦΠΠ.
Ο/Η Βεβαιών/ούσα

…………………
(Σφραγίδα)
και
(Υπογραφή)

1

2
3
4
5
6

Εργοδότης του/της αιτούντα/σης ή πιστοποιημένος Εκτιμητής εξουσιοδοτημένος από τον Νόμιμο
Εκπρόσωπο της επιχείρησης
Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου/ης
Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης
Ακινήτων ή ΜΕΕ (Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού)
Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο/η ενδιαφερόμενος/η στην εταιρεία
Τύπος απασχόλησης: εξαρτημένη εργασία ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμβαση έργου, σύμβαση
παροχής υπηρεσιών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ) - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ του ΤΕΕ (ΤΕΕ-ΦΠΠ)

Ο – Η Όνομα

Επώνυμο

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας
Ημερομηνία γέννησης

(2)

Τόπος Γέννησης
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

Τηλ.

Τόπος Κατοικίας

Οδός

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax)

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(e-mail)

Αριθ.

ΤΚ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986 καθώς και των κυρώσεων περί ψευδούς δήλωσης του Πειθαρχικού του ΤΕΕ, δηλώνω ότι:

Τα προσκομιζόμενα στοιχεία προς την Διοίκηση του ΤΕΕ-ΦΠΠ για τη συμμετοχή μου στις εξετάσεις περί
πιστοποίησης Εκτιμητή Ακινήτων

ή/και

Εκτιμητή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, είναι

ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Τα πρωτότυπα στοιχεία προτίθεμαι να τα επιδείξω όποτε αυτό ζητηθεί από την Διοίκηση του ΤΕΕ-ΦΠΠ.

Ημερομηνία: ……../……../ 20........
Ο – Η Δηλ

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
10 ετών».

