ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(σύμφωνα με το ν. 4152/2013, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
Δ/νση Μακροοικονομικής Πολιτικής & Προβλέψεων

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Με την παρούσα αίτηση σας δηλώνω ότι επιθυμώ να εγγραφώ στο
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών
στον/στους κλάδο/ους
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Γ του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄
107) όπως ισχύει.
Προς τούτο σας υποβάλλω συνημμένα φάκελο, ο οποίος περιέχει τα
προβλεπόμενα από την υποπαρ. Γ2 του ν. 4152/2013 δικαιολογητικά
και σας εξουσιοδοτώ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου
του ποινικού μητρώου μου.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:
Η παρούσα αίτηση συνοδεύεται από:
-(i) υπεύθυνη δήλωση(*) του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75)
όπως ισχύει, με την οποία δηλώνω την πληρότητα, ακρίβεια και
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
εγκυρότητα των δικαιολογητικών που σας υποβάλλω με την παρούσα
και
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
-(ii) υπεύθυνη δήλωση(*) του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75)
όπως ισχύει, με την οποία δηλώνω ότι παρέχω τη ρητή και
ΑΔΤ / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για
ΕΚΔΟΣΗΣ:
-την αρχειοθέτηση και
-την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που
αναφέρονται στο σύνολο των δικαιολογητικών εγγραφής
Α.Φ.Μ.:
και παραμονής μου στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Εκτιμητών της υποπαραγράφου Γ.2. του ανωτέρω νόμου,
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
καθώς και
-την επικαιροποίηση αυτών, με σκοπό
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:
α) τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών των
σχετικών πληροφοριακών στοιχείων και τη διαρκή επικαιροποίηση
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (σταθερό) ___________
αυτών,
β) την πρόσβαση και χρήση της Αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, για όσες
(κινητό) ____________
ενέργειες απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και για
την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και
e-mail:
γ) την τήρηση των επιταγών του υπ. αριθμ. 679/2016 ΚανΕΕ για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ο/Η ΑΙΤ…………. (*)
………………..…, ……./…..../………
(Πόλη)
(ημερομηνία)
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

*απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης κατάθεσης

Υπουργείο Οικονομικών, Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, Νίκης 5 – 7, Αθήνα, ΤΚ 105 63,
ος
8 όροφος, γραφείο 825, e-mail: registry.surveyors@mnec.gr (ώρες κοινού: 12.00-15.00)

