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« Ορκίζομαι    να   διενεργήσω  με   πλήρη   αμεροληψία  και   επιμέλεια  και  

με  κάθε  μυστικότητα  την   πραγματογνωμοσύνη  που  μου  ανατέθηκε ,  

έχοντας  μοναδικό   σκοπό  την  εξακρίβωση   της  αλήθειας . Ο  θεός  βοηθός  

μου   και   το    ιερό   ευαγγέλιο . » 

 

 

 

 

 

 

« Δηλώνω  επικαλούμενος   την  τιμή  και  την συνείδησή  μου  ότι   θα   

διενεργήσω  με  πλήρη   αμεροληψία  και   επιμέλεια  και   με  κάθε  

μυστικότητα   την  πραγματογνωμοσύνη  που  μου   ανατέθηκε  ,  έχοντας   

μοναδικό   σκοπό   την  εξακρίβωση   της  αλήθειας . » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
 

 

 

 



Σελίδα 3 από 22 

 

 

 

 

I. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ    ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 

A)  Πολιτικά    δικαστήρια 

Πολιτικά  δικαστήρια   είναι    εκείνα  που  δικάζουν   αστικές    διαφορές  μεταξύ  

ιδιωτών ,  καθώς   και   υποθέσεις  εκούσιας   δικαιοδοσίας , π.χ. οικονομικού ή  

οικογενειακού  χαρακτήρα .  Για   να  εκδικάσουν   μία  διαφορά  ,  πρέπει  εκείνος       

( ο  ενάγων )  που  θεωρεί   ότι  αδικήθηκε  από  κάποιον  ( τον  εναγόμενο) ,  να   

ζητήσει   εγγράφως   την  εκδίκαση  της  διαφοράς , δηλ.  να   καταθέσει   αγωγή  .  Ο  

ενάγων   και   ο  εναγόμενος   καλούνται    διάδικοι . 

 

 

B) Ποινικά  δικαστήρια  

Εκδικάζουν  πράξεις   ή  παραλείψεις  που  περιγράφονται   στον  νόμο  ως   

αξιόποινες . Η   αξιόποινη  πράξη  διώκεται   

 είτε  αυτεπάγγελτα  μετά   από  πρόταση   του  εισαγγελέα ,  εκφράζοντας   το  

δικαίωμα  της  Πολιτείας  να  επιβάλλει  ποινή   στο  δράστη ,  

 είτε μετά  από  γραπτή  καταγγελία (έγκληση)  από  τον  ίδιο   τον  παθόντα .   

Το  έγγραφο  με  το οποίο    γίνεται  η   καταγγελία   λέγεται    μήνυση ,  εκείνος   που  

κάνει   την  καταγγελία   είναι   ο  μηνυτής  ,  ενώ   εκείνος   κατά   του οποίου    

στρέφεται   η  καταγγελία  είναι   ο    κατηγορούμενος .  

Τα   ποινικά  αδικήματα  διακρίνονται   ανάλογα  με  την  βαρύτητά   τους  σε  

πταίσματα  ,  πλημμελήματα  και  κακουργήματα   και εκδικάζονται   από  τα    

αντίστοιχα   δικαστήρια .  

 

 

 

C) Διοικητικά   δικαστήρια  

Είναι    τα  δικαστήρια   που  εκδικάζουν   διαφορές  μεταξύ   του κράτους   και   του  

πολίτη  ,  οι  οποίες   προκύπτουν   από πράξεις   των  διοικητικών    οργάνων   όταν  

αυτές   προσβάλλονται  από   τους   πολίτες  ,  οι  οποίοι   θεωρούν  ότι έχουν  

αδικηθεί.   

 π.χ.   αιτήσεις  ακυρώσεως  ατομικών  πράξεων   διοικητικών   αρχών,  οι οποίες  

αφορούν : 

- το χαρακτηρισμό κατασκευών ως αυθαιρέτων και την εξαίρεσή τους από την 

κατεδάφιση. 
- η Διοίκηση εκδηλώνει την άρνησή της να θεωρήσει οικοδομική άδεια, προκειμένου να 

γίνει η σύνδεση της βάσει αυτής ανεγερθείσης οικοδομής, με τα δίκτυα ηλεκτρικής 

ενέργειας, υδρεύσεως, για το λόγο ότι η οικοδομή αυτή δεν έχει κατασκευασθεί 

σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες,   

- οι πράξεις, με τις οποίες διατάσσεται η διακοπή της συνδέσεως οικοδομής ή τμήματος 

αυτής με τα εν λόγω δίκτυα  είτε για το λόγο ότι η οικοδομή ή το τμήμα αύτης έχει 

κατασκευασθεί χωρίς άδεια ή καθ' υπέρβαση σχετικής   χορηγηθείσης αδείας, είτε για 

τον λόγο ότι μέρος των εργασιών   ανεγέρσεως της οικοδομής εκτελέσθηκαν ενώ  ίσχυε 

πράξη   διακοπής   οικοδομών  εργασιών.     
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II. ΘΕΣΜΙΚΟ   ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ   ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ 
 

Ο διορισμός  πραγματογνωμόνων  , είναι   μια   διαδικασία , η  οποία   συναντάται   σε όλους   

τους τομείς    δικαίου   για   θέματα  που  άπτονται  της  αρμοδιότητας   είτε  των  πολιτικών , 

είτε των  διοικητικών   , είτε    των  ποινικών  δικαστηρίων .  

Η   διαδικασία  αυτή   δύναται    να  ακολουθηθεί  όταν  πρόκειται  για  ζητήματα   για   τα  

οποία   απαιτούνται ειδικές (ιδιάζουσες) γνώσεις επιστήμης ή  τέχνης .  Ακολούθως , τα  

δικαστήρια  διορίζουν  πραγματογνώμονες  αν  κρίνουν  ότι   για  την  κατανόηση   , 

διάγνωση  και  αντίληψη   ορισμένων   ζητημάτων   απαιτείται   η  γνώση   ατόμων   

εξειδικευμένων   στους αντίστοιχους  τομείς . Για   τον  διορισμό  αυτών   η   διαδικασία  

που   ακολουθείται   είναι   παρεμφερής  και  στα  πολιτικά ,  διοικητικά  και  ποινικά   

δικαστήρια . 

 

 

Τα   περιεχόμενα   της  δικαστικής   πραγματογνωμοσύνης 

Κ. Πολ. Δ.  Άρθρο  383 , 384, 387 , 388  

1) Όταν  διορίζονται    περισσότεροι   πραγματογνώμονες   ,  ενεργούν  και  καταρτίζουν  

την   γραπτή   γνωμοδότηση  από    κοινού  

2) Η   έγγραφη   γνωμοδότηση   : 

1. αναφέρει τις  ενέργειες  των  πραγματογνωμόνων , 

2. περιλαμβάνει    αιτιολογημένα    , την  γνώμη   κάθε  πραγματογνώμονα  ,  

3. υπογράφεται    από   τους  πραγματογνώμονες 

3) Αν  κάποιος  ή  κάποιοι  από  τους  πραγματογνώμονες  δεν  παρουσιάζονται   όταν  

γίνεται  η  πραγματογνωμοσύνη  ή  αρνούνται   να  υπογράψουν  την  έγγραφη   

γνωμοδότηση  ,  αυτό   σημειώνεται    στην  γνωμοδότηση . 

4) Η  έγγραφη   γνωμοδότηση  κατατίθεται   από   τους  πραγματογνώμονες  στην  

γραμματεία   του   δικαστηρίου  και   συντάσσεται    σχετική  έκθεση .  

5) Το  δικαστήριο   μπορεί  , αφού  οι  πραγματογνώμονες   υποβάλλουν   την  

γνωμοδότησή   τους  ,  να  διατάξει   να  δοθούν  γι’ αυτήν   διευκρινήσεις  ή  άλλες  

πληροφορίες   

6) Το   δικαστήριο  εκτιμά   ελεύθερα   την  γνωμοδότηση   των  πραγματογνωμόνων  

7) Το   δικαστήριο  που  δικάζει   την  υπόθεση ,  αν  κρίνει  πως  υπάρχει  λόγος ,  

μπορεί  ύστερα  από  αίτηση  των  διαδίκων ή  και   αυτεπαγγέλτως  να  διατάξει  νέα 

πραγματογνωμοσύνη ή  την  επανάληψη ή   τη   συμπλήρωση   της  

πραγματογνωμοσύνης  από  τους  ίδιους ή  άλλους  πραγματογνώμονες . 

Κ. Ποιν. Δ.  Άρθρο  195 ,197 ,198 

8) Εκείνος που διατάσσει την πραγματογνωμοσύνη καθορίζει και τα ζητήματα για τα 

οποία κυρίως θα διεξαχθεί  

9) Στους πραγματογνώμονες μπορεί να ανατεθεί σε κάθε στάδιο της ανάκρισης η λύση 

νέων ζητημάτων. Οι πραγματογνώμονες δεν περιορίζονται μόνο στην έρευνα των 

ζητημάτων που τους τέθηκαν, αν ως ειδικοί θεωρούν άξια λόγου και άλλα ζητήματα. 
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10) Αν κατά τη διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης προκύψουν ουσιαστικές διαφωνίες 

μεταξύ τους, οι πραγματογνώμονες το αναφέρουν χωρίς χρονοτριβή σ' εκείνον που 

τους διόρισε, ο οποίος διορίζει και άλλον ή και άλλους πραγματογνώμονες που 

συμπράττουν με όσους ορίστηκαν αρχικά 

11) Αν οι γνώμες των πραγματογνωμόνων διαφέρουν και πάλι μεταξύ τους σε σημαντικό 

βαθμό ή αν η γνωμοδότηση που παρέδωσαν είναι ασαφής, αόριστη ή αντιφατική ή 

αντίθετη σε άλλα περιστατικά που βεβαιώθηκαν στο βαθμό που χρειάζεται, και αν οι 

αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν δεν φαίνεται πιθανό πως θα εκλείψουν ύστερα από 

νέα έρευνα που θα διενεργούσαν οι πραγματογνώμονες αν τους επιστρεφόταν για 

διόρθωση η παραπάνω γνωμοδότηση, διατάσσεται νέα πραγματογνωμοσύνη αυτή 

γίνεται από άλλους πραγματογνώμονες, στους οποίους μπορεί να προστεθούν και 

ένας ή περισσότεροι από εκείνους που διορίστηκαν την πρώτη φορά 

12) Η γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων πρέπει να είναι γραπτή και αιτιολογημένη 

και να περιλαμβάνει επίσης αιτιολογημένη τη γνώμη της μειοψηφίας, αν υπάρχει. 

13) Η γνωμοδότηση παραδίδεται στον ανακριτικό υπάλληλο ή στο δικαστήριο που διόρισε 

τους πραγματογνώμονες  για την παράδοση συντάσσεται έκθεση ή γίνεται αναφορά 

στα πρακτικά της συνεδρίασης 

 

Κ. Διοικ. Δ.   ,  Άρθρο  164 

14)  Για τη διεξαγωγή και το συμπέρασμα της πραγματογνωμοσύνης, οι 

πραγματογνώμονες συντάσσουν έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι ενέργειες που 

έγιναν και η αιτιολογημένη γνώμη τους.  

15) Η έκθεση υπογράφεται από όλους τους πραγματογνώμονες και κατατίθεται στη 

γραμματεία του δικαστηρίου. Για την κατάθεση συντάσσεται σχετική πράξη.  
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Κατάλογος  -  Πίνακας     πραγματογνωμόνων  
Κ

. 
Π

ο
λ
. 
Δ

. 

Άρθρο   371 
Σε  κάθε    δικαστήριο   τηρείται    κατάλογος  πραγματογνωμόνων .  Ο  τρόπος   
που   καταρτίζονται   οι   κατάλογοι   ορίζεται  με   διατάγματα  , που   εκδίδονται   με 
πρόταση   του  Υπουργού  της  Δικαιοσύνης . 

Κ
. 
Δ

ο
ικ

. 
Δ

. 

Άρθρο 159 

2. Οι πραγματογνώμονες διορίζονται από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων που, 

σύμφωνα με το άρθρο 371 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τηρείται στο πολιτικό 

δικαστήριο της έδρας του διοικητικού δικαστηρίου. 

 Αν δεν υπάρχει κατάλογος ή δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν πρόσωπα με ειδικές για 

το συγκεκριμένο αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης γνώσεις, το δικαστήριο 

διορίζει άλλα, κατάλληλα κατά την κρίση του, πρόσωπα, που έχουν τα, κατά τα άρθρα 

372 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προσόντα εγγραφής στον κατά 

την προηγούμενη περίοδο κατάλογο πραγματογνωμόνων.  

Κ
. 
Π

ο
ιν

. 
Δ

. 

ΑΡΘΡΟ   185   
Το   συμβούλιο   των  πλημμελειοδικών  ,  ύστερα   από   πρόταση   του  εισαγγελέα    
πλημμελειοδικών  ,  καταρτίζει    μέσα   στο    τρίτο    δεκαήμερο   του   Σεπτεμβρίου   
κάθε   χρόνο  πίνακα  πραγματογνωμόνων  κατά    ειδικότητες    από   πρόσωπα   

που   διαμένουν   στην έδρα  του  και   είναι   κατάλληλα    για  την  διενέργεια   
πραγματογνωμοσύνης  , προτιμώντας   δημόσιους   υπάλληλους . …….   Ο  πίνακας  
αφού   οριστικοποιηθεί    τοιχοκολλάται    στο   ακροατήριο   του  πλημμελειοδικείου    
και   ανακοινώνεται   το   Δεκέμβριο   κάθε    χρόνου   από   τον  εισαγγελέα  
πλημμελειοδικών     στους   ανακριτικούς   υπαλλήλους    της  περιφέρειας .  Κάθε   
χρόνο    ισχύει  ,  ωσότο   συνταχθεί   νέος  πίνακας   που   συντάχθηκε     το  
προηγούμενο   έτος. 
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Ποιοι   δεν    εγγράφονται   στον   κατάλογο  πραγματογνωμόνων                                               

Ποιοι    δεν   διορίζονται    πραγματογνώμονες 

Κ
. 
Π

ο
λ
. 
Δ

. 

 

 

Κ
. 
Δ

ο
ικ

. 
Δ

. 

 
Άρθρο 160 

1. Οι  λόγοι  οι  οποίοι  ισχύουν  για  τον  αποκλεισμό  και  την  εξαίρεση   των 
δικαστών   ισχύουν  αναλόγως   και  για  τους   πραγματογνώμονες. 

Κ
. 
Π

ο
ιν

. 
Δ

. 

 
Άρθρο 188 

1.  Δεν   μπορούν   να    διορισθούν   πραγματογνώμονες  : 
α)  όσοι   δεν   συμπλήρωσαν  το  21ο  έτος   της   ηλικάς  τους. 
β) όσοι   έχουν    τεθεί    σε  δικαστική    συμπαράσταση  
γ)  όσοι   καταδικάστηκαν   για    κακούργημα ή  πλημμέλημα  που   συνεπάγεται   την  
στέρηση   των  πολιτικών  τους  δικαιωμάτων  ή  την  έκπτωσή  από  την  δημόσια  
υπηρεσία ή  παραπέμφθηκαν  αμετάκλητα   για   εγκλήματα   που  συνεπάγονται   
τέτοιες     στερήσεις  ,  καθώς   και   εκείνοι    από   τους  οποίους   έχει   αφαιρεθεί   η  
άδεια   να  σκούν   το   επάγγελμά  τους  ,  όσο   χρόνο   διαρκούν   οι  στερήσεις   
αυτές .  
δ) όσοι  έχουν   συμπράξει    με  οποιονδήποτε   τρόπο   στην  διαμόρφωση   της  
παρούσας   κατάστασης   του   αντικειμένου    της  πραγματογνωμοσύνης  
ε)  όσοι   αναφέρονται     στα  άρθρα  210 ,211, και  222  και 
στ) σύζυγοι ή  συγγενείς   των    διαδίκων   εξ αίματος  ή   εξ   αγχιστείας   έως   και    

τον  τρίτο   βαθμό  

2. Αν   δεν   τηρηθεί   η  διάταξη    αυτή , η  πραγματογνωμοσύνη   είναι  άκυρη  
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Πότε    διατάσσεται    πραγματογνωμοσύνη     

Διορισμός - Αριθμός  των   πραγματογνωμόνων  

Κ
. 
Π

ο
λ
. 
Δ

. 

 

Κ
. 
Δ

ο
ικ

. 
Δ

. 

                                                           Άρθρο 159 
1. Το δικαστήριο, αν κρίνει ότι ανακύπτουν ζητήματα για τη διάγνωση των οποίων 
απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης η τέχνης. διατάζει πραγματογνωμοσύνη και 
διορίζει, για τη διεξαγωγή της, έναν η περισσότερους πραγματογνώμονες. ... 

3. Στην απόφαση διορισμού, εκτός από τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 152, 

αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλματος και η ιδιότητα 

των διοριζομένων ως πραγματογνωμόνων. Στην ίδια απόφαση, μπορεί να περιέχονται 

οδηγίες η κατευθύνσεις που κρίνονται από το δικαστήριο απαραίτητες για τη διεξαγωγή 

της πραγματογνωμοσύνης.  

4. Η κατά την παρ. 4 του άρθρου 152 επίδοση της απόφασης γίνεται και προς τους 

πραγματογνώμονες.  
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Πότε    διατάσσεται    πραγματογνωμοσύνη   
Διορισμός - Αριθμός  των   πραγματογνωμόνων 

Κ
. 
Π

ο
ιν

. 
Δ

. 

Άρθρο  183 -  Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη 
Αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισμένης επιστήμης ή τέχνης για να γίνει ακριβής 

διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή το δικαστήριο 

μπορούν αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν 

πραγματογνωμοσύνη. 

Άρθρο 184. - Αριθμός των πραγματογνωμόνων  
1. Αν η πραγματογνωμοσύνη δεν μπορεί να γίνει σε εργαστήριο που ιδρύθηκε ειδικά 

από το νόμο, καθώς και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, διορίζονται δύο ή 

περισσότεροι πραγματογνώμονες. Σε επείγουσες ή μικρότερης σημασίας περιπτώσεις 

μπορεί να διοριστεί μόνο ένας. Ο διορισμός τους σε εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις 

μπορεί να γίνει και προφορικά, επακολουθεί όμως η σύνταξη του εγγράφου.  

2. Σε οποιοδήποτε στάδιο της προδικασίας, σε κάθε όμως περίπτωση πριν παραδοθεί 

η έκθεση της πραγματογνωμοσύνης, ο εισαγγελέας εφετών, κρίνοντας αυτεπαγγέλτως 

ότι οι πραγματογνώμονες που διορίστηκαν είναι περισσότεροι από όσους χρειάζονται, 

έχει το δικαίωμα με διάταξή του που κοινοποιείται στον ανακριτή να περιορίσει έως 

τρεις τον αριθμό των περισσότερων πραγματογνωμόνων που διορίστηκαν από τον 

ανακριτή σε συγκεκριμένη υπόθεση• σ' αυτή την περίπτωση ο ανακριτής κρίνει ποιοι 

από τους πραγματογνώμονες που είχαν αρχικά διοριστεί θα διατηρηθούν. Τα ίδια 

ισχύουν και για τους πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από τον εισαγγελέα 

πλημμελειοδικών ή από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. 

 

Άρθρο 186. - Εκλογή και διορισμός πραγματογνωμόνων. 
 

1. Ο διορισμός των πραγματογνωμόνων πρέπει να γίνεται με κάθε επιμέλεια από τον 
ανακριτικό υπάλληλο ή από το δικαστήριο, με επιλογή ανάμεσα στα πρόσωπα που 
αναγράφονται στον πίνακα ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 185 μόνο αν 
δεν υπάρχει τέτοιος πίνακας ή δεν περιέχει τις ειδικότητες που απαιτούνται για τη 
διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που έχει διαταχθεί, ή αν οι αναγραφόμενοι στον 
πίνακα δεν βρίσκονται στην περιφέρεια του οργάνου που τους διορίζει, είναι δυνατό να 
διοριστούν και πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα. Ο διορισμός 
πραγματογνωμόνων με αυτό τον τρόπο γίνεται και όταν υπάρχουν πραγματογνώμονες 
ειδικά διορισμένοι με νόμο, αν εκείνος που ενεργεί την ανάκριση με σύμφωνη γνώμη 
του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται σε 
εξαιρετική περίπτωση. Το ίδιο δικαίωμα έχει και το δικαστήριο. Διορίζεται και ειδικός 
πραγματογνώμονας που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα, αν το υποδείξουν οι 
πραγματογνώμονες που έχουν διοριστεί.  
 
2. Κατά την επιλογή των πραγματογνωμόνων το όργανο που διορίζει οφείλει να 
λαμβάνει υπόψη του και την προηγούμενη απασχόληση των πραγματογνωμόνων του 
πίνακα και να αποφεύγει χωρίς σοβαρό λόγο να αναθέτει πραγματογνωμοσύνη στον 
ίδιο πραγματογνώμονα, αν υπάρχουν στον πίνακα άλλοι της ίδιας ειδικότητας που δεν 
διορίστηκαν στον ίδιο χρόνο. Γι' αυτό το σκοπό τηρείται σε κάθε δικαστήριο ενιαίο 
βιβλίο για τους πραγματογνώμονες που διορίζονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους. 
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            Άρθρο  160  : Αποκλεισμός, εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση πραγματογνώμονα 

1. Οι λόγοι οι οποίοι ισχύουν για τον αποκλεισμό και την εξαίρεση των δικαστών ισχύουν 

αναλόγως και για τους πραγματογνώμονες. 

2. Οι πραγματογνώμονες μπορούν να ζητήσουν την απαλλαγή τους για τους ίδιους 

λόγους, καθώς και για κάθε σπουδαίο λόγο που τους παρεμποδίζει να διενεργήσουν την 
πραγματογνωμοσύνη. Αν ο πραγματογνώμονας είναι υπάλληλος φορέα που ανήκει στο 
δημόσιο τομέα, την απαλλαγή μπορεί να ζητήσει και η προϊστάμενή του αρχή.  
3. Οι κατά τις παρ. 1 και 2 λόγοι  πρέπει  να προβληθούν πριν από την ορκοδοσία.  

4. Η βασιμότητα των λόγων κρίνεται, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, από το δικαστήριο ή το 
οικείο τμήμα, ως συμβούλιο. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον πρόεδρο του 
δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος, η δε απόφαση επιδίδεται στους ενδιαφερομένους 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 195. Αν οι λόγοι κριθούν βάσιμοι, 
ορίζεται συγχρόνως ο αντικαταστάτης.  

5. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση διαδίκου ή και 
αυτεπαγγέλτως, να αντικαταστήσει τον πραγματογνώμονα αν κάποιος από τους λόγους της 
παρ. 1 ανακύψει μετά την ορκοδοσία, καθώς και για αδυναμία ή αμέλεια κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων του. 
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Άρθρο 190. - Περιπτώσεις απαλλαγής και αντικατάστασης. 

1. Αν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 188 ή κάποιος λόγος για εξαίρεση 
σύμφωνα με το άρθρο 191, ο πραγματογνώμονας που διορίστηκε έχει την υποχρέωση να 
ζητήσει την απαλλαγή του από εκείνον που τον διόρισε• μπορεί επίσης να ζητήσει την 
απαλλαγή του, αν υπάρχει κάποιο άλλο σοβαρό κώλυμα, το οποίο θα εκτιμηθεί από το όργανο 
που τον διόρισε.  
2. Εκείνος που προέβη στο διορισμό έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφαση ή διάταξή 
του να αντικαταστήσει τον πραγματογνώμονα που αμελεί, όπως και εκείνον στον οποίο 
παρουσιάζεται μετά την αποδοχή σοβαρό κώλυμα να ενεργήσει την πραγματογνωμοσύνη. 
 

Άρθρο 191. - Εξαίρεση πραγματογνωμόνων. 
Οι πραγματογνώμονες μπορούν να εξαιρεθούν για τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 
15, που εφαρμόζονται ανάλογα. Δεν αποτελεί όμως λόγο για εξαίρεση του πραγματογνώμονα 
το ότι στην ίδια υπόθεση γνωμοδότησε ο ίδιος ως πραγματογνώμονας σε άλλο θέμα. 
 

Άρθρο 192. - Αίτηση εξαίρεσης. 

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας και οι διάδικοι και μπορούν 
να το ασκήσουν ωσότου οι πραγματογνώμονες αρχίσουν το έργο τους. Γι' αυτό το λόγο εκείνος 
που διόρισε τους πραγματογνώμονες πρέπει ν' ανακοινώσει ταυτόχρονα τα ονοματεπώνυμά 
τους στον εισαγγελέα και στους διαδίκους, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή αν συντρέχει η 
περίπτωση του άρθρου 187. Η μη ανακοίνωση των ονοματεπωνύμων των 
πραγματογνωμόνων παρέχει το δικαίωμα να ζητηθεί η εξαίρεσή τους και μετά την παράδοση 
της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης έως το τέλος της ανάκρισης αν ο διορισμός έγινε στην 
προδικασία, ή έως την ορκωμοσία των πραγματογνωμόνων αν ο διορισμός έγινε στο 
ακροατήριο. 
 

Άρθρο 193. - Απόφαση εξαίρεσης. 
1. Ως προς την αίτηση για εξαίρεση αποφαίνεται αμετάκλητα με διάταξή του εκείνος που 
διόρισε τον πραγματογνώμονα• σε περίπτωση που ο πραγματογνώμονας διορίστηκε 
από το δικαστήριο, αυτό εκδίδει ιδιαίτερη απόφαση. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, διορίζεται 

άλλος πραγματογνώμονας.  
2. Την εξαίρεση πραγματογνωμόνων που διορίστηκαν κατά την προανάκριση από τον 
ανακριτικό υπάλληλο την αποφασίζει ο εισαγγελέας. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού δεν 
κωλύεται πάντως η ενέργεια της πραγματογνωμοσύνης. 3. Οι πράξεις πραγματογνωμοσύνης 
στις οποίες πήρε μέρος εκείνος που εξαιρέθηκε είναι αυτοδικαίως άκυρες. 
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Άρθρο 162: Ορκοδοσία πραγματογνώμονα 

 
Οι πραγματογνώμονες ορκίζονται, ενώπιον του δικαστηρίου που τους διόρισε ή του 
εισηγητή - δικαστή, ότι θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία, 
αντικειμενικότητα και εχεμύθεια. Κατά τα λοιπά, τηρείται ο τύπος του όρκου των 
μαρτύρων. 
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Άρθρο 194. - Όρκος των πραγματογνωμόνων. 

 
Σ' αυτούς που έχουν ήδη ορκιστεί ως πραγματογνώμονες υπενθυμίζεται ο όρκος που 
έχουν δώσει. Οι υπόλοιποι ορκίζονται στο ιερό ευαγγέλιο ως εξής:  
"Ορκίζομαι να διενεργήσω με πλήρη αμεροληψία και επιμέλεια και με κάθε 
μυστικότητα την πραγματογνωμοσύνη που μου ανατέθηκε, έχοντας μοναδικό 
σκοπό την εξακρίβωση της αλήθειας. Ο Θεός βοηθός μου και το ιερό 
ευαγγέλιο".  
Αν οι πραγματογνώμονες αυτοί δεν ορκιστούν όπως ορίζεται παραπάνω, η 
πραγματογνωμοσύνη είναι άκυρη. Ως προς τα πρόσωπα που αναφέρονται στο 
άρθρο 220 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις αυτού του άρθρου. 
 

Άρθρο 220. - Όρκοι αλλοθρήσκων. 
 
1. Αν ο μάρτυρας πιστεύει σε θρησκεία αναγνωρισμένη ή απλώς ανεκτή από το 
κράτος και σ' αυτήν υπάρχει γνωστός τύπος όρκου, ο τύπος αυτός είναι έγκυρος στην 
ποινική διαδικασία.  
2. Αν ο μάρτυρας πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, καθώς και αν 
εκείνος που ανακρίνει ή το δικαστήριο πειστεί ύστερα από σχετική δήλωση του 
μάρτυρα ότι αυτός δεν πιστεύει σε καμία θρησκεία, ο όρκος που δίνεται είναι ο 
ακόλουθος:  
«Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή μου και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την 
αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε». 
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                                         Άρθρο 161: Καθήκοντα πραγματογνώμονα 
1. Οι πραγματογνώμονες γνωμοδοτούν για τα θέματα που τους τίθενται οπό το δικαστήριο.  
2. Η άσκηση των καθηκόντων του πραγματογνώμονα είναι υποχρεωτική.  
3. Οι πραγματογνώμονες οφείλουν, πέρα από τα κύρια καθήκοντά τους, όταν καλούνται από το δικαστήριο, να 
παρευρίσκονται κατά τη διενέργεια άλλων διαδικαστικών πράξεων, καθώς και, κατά τη μετά την απόδειξη συζήτηση 
της υπόθεσης, για την παροχή επεξηγήσεων ή πληροφοριών.  

                                         Άρθρο 163: Διεξαγωγή 
1. Για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, αν οι πραγματογνώμονες είναι περισσότεροι από ένας, συνέρχονται 
ύστερα από πρόσκληση οποιουδήποτε από αυτούς. Αλλιώς, συγκαλούνται από το δικαστήριο ή από τον εισηγητή - 
δικαστή.  

2. Οι πραγματογνώμονες μπορούν: α) να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας και να λαμβάνουν απλά 
αντίγραφα των έγγραφων στοιχείων της τα οποία θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης 
και β) να ζητούν πληροφορίες από τους διαδίκους ή από τους φορείς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, να 
λαμβάνουν φωτογραφίες, απεικονίσεις ή εικόνες, να συντάσσουν σχεδιαγράμματα και να προβαίνουν σε κάθε 
αναγκαία ενέργεια.  

3. Το δικαστήριο και ο εισηγητής - δικαστής, κατά τη διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης, μπορούν να δίνουν 
οδηγίες σχετικές με τη διεξαγωγή της.  

4. Οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν προς τους πραγματογνώμονες υπομνήματα με τις απόψεις τους για το 
αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, καθώς και κάθε άλλο συναφές με αυτό στοιχείο και να παρευρίσκονται κατά 
την εξέταση ή τη θεώρηση του αντικειμένου της.  

                                               Άρθρο 164: Έκθεση 
1. Για τη διεξαγωγή και το συμπέρασμα της πραγματογνωμοσύνης, οι πραγματογνώμονες συντάσσουν έκθεση, 
στην οποία αναφέρονται οι ενέργειες που έγιναν και η αιτιολογημένη γνώμη τους.  
2. Η έκθεση υπογράφεται από όλους τους πραγματογνώμονες και κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου. Για 
την κατάθεση συντάσσεται σχετική πράξη.  
3. Αν η πραγματογνωμοσύνη διεξάγεται στο ακροατήριο, το δικαστήριο μπορεί να αρκεστεί σε προφορική έκθεση, η 
οποία καταχωρείται στα πρακτικά.  
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Άρθρο 195. - Πώς θέτονται τα ζητήματα στους πραγματογνώμονες. 

1. Εκείνος που διατάσσει την πραγματογνωμοσύνη καθορίζει και τα ζητήματα για τα 
οποία κυρίως θα διεξαχθεί, έχοντας υπόψη και τις τυχόν προτάσεις των διαδίκων  έχει 
επίσης το δικαίωμα να θέσει προθεσμία για τη διεξαγωγή της, που μπορεί να 
παραταθεί σε περίπτωση ανάγκης.  
2. Στους πραγματογνώμονες μπορεί να ανατεθεί σε κάθε στάδιο της ανάκρισης η λύση 
νέων ζητημάτων. Οι πραγματογνώμονες δεν περιορίζονται μόνο στην έρευνα των 
ζητημάτων που τους τέθηκαν, αν ως ειδικοί θεωρούν άξια λόγου και άλλα ζητήματα.  
3. Αν για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης είναι απαραίτητη η καταστροφή ή η 
αλλοίωση του πράγματος που αποτελεί αντικείμενό της, οι πραγματογνώμονες 
οφείλουν, αν είναι δυνατό, να μην εξετάσουν και να διαφυλάξουν ένα κομμάτι του 
πράγματος. Πριν από την ολική ή μερική καταστροφή ή αλλοίωση του πράγματος οι 
πραγματογνώμονες οφείλουν να ειδοποιήσουν με τον ανακριτή τον κατηγορούμενο και 
τους άλλους διαδίκους, για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που αναφέρονται στα 
άρθρα 191-193. Ειδοποίηση δεν γίνεται, όταν υπάρχει από την αναβολή κίνδυνος που 
καθορίζεται ειδικά από τους πραγματογνώμονες στην έκθεσή τους. 
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Άρθρο 196. - Παράσταση του οργάνου που διόρισε τους πραγματογνώμονες. 

1. Εκείνος που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη, αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να 
παρευρίσκεται στη διεξαγωγή της σχετική αναφορά γίνεται στην έκθεση. Αν την 
πραγματογνωμοσύνη τη διέταξε δικαστήριο, η παράσταση στη διεξαγωγή της μπορεί 
να ανατεθεί σε ένα από τα μέλη του ή και σε άλλον δικαστή ή ανακριτικό υπάλληλο.  
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ή διάταξη του 
οργάνου που διορίζει, μπορεί να επιτραπεί στους πραγματογνώμονες, αν βεβαιώσουν 
ότι το έχουν απόλυτη ανάγκη, να αναγνώσουν έγγραφα της διαδικασίας ή να ζητήσουν 
διαμέσου του ανακριτικού υπαλλήλου που τους διόρισε ή του δικαστή που διευθύνει τη 
συνεδρίαση πληροφορίες από τους μάρτυρες ή τους κατηγορουμένους. 
 

Άρθρο 197. - Ουσιαστικές διαφωνίες. Διόρθωση και επανάληψη. 

1. Αν κατά τη διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης προκύψουν ουσιαστικές διαφωνίες 
μεταξύ τους, οι πραγματογνώμονες το αναφέρουν χωρίς χρονοτριβή σ' εκείνον που 
τους διόρισε, ο οποίος διορίζει και άλλον ή και άλλους πραγματογνώμονες που 
συμπράττουν με όσους ορίστηκαν αρχικά.  
2. Αν οι γνώμες των πραγματογνωμόνων διαφέρουν και πάλι μεταξύ τους σε 
σημαντικό βαθμό ή αν η γνωμοδότηση που παρέδωσαν είναι ασαφής, αόριστη ή 
αντιφατική ή αντίθετη σε άλλα περιστατικά που βεβαιώθηκαν στο βαθμό που 
χρειάζεται, και αν οι αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν δεν φαίνεται πιθανό πως θα 
εκλείψουν ύστερα από νέα έρευνα που θα διενεργούσαν οι πραγματογνώμονες αν 
τους επιστρεφόταν για διόρθωση η παραπάνω γνωμοδότηση, διατάσσεται νέα 
πραγματογνωμοσύνη αυτή γίνεται από άλλους πραγματογνώμονες, στους οποίους 
μπορεί να προστεθούν και ένας ή περισσότεροι από εκείνους που διορίστηκαν την 
πρώτη φορά. 
 

Άρθρο 198. - Κατάρτιση και παράδοση της γνωμοδότησης. 
Η γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων πρέπει να είναι γραπτή και αιτιολογημένη 
και να περιλαμβάνει επίσης αιτιολογημένη τη γνώμη της μειοψηφίας, αν υπάρχει. Η 
γνωμοδότηση παραδίδεται στον ανακριτικό υπάλληλο ή στο δικαστήριο που διόρισε 
τους πραγματογνώμονες για την παράδοση συντάσσεται έκθεση ή γίνεται αναφορά 
στα πρακτικά της συνεδρίασης. Κατά την κύρια διαδικασία η γνωμοδότηση μπορεί να 
γίνει και προφορικά, οπότε τα ουσιαστικά της σημεία καταχωρίζονται στα πρακτικά. 
  

Άρθρο 362. - Πραγματογνώμονες. 
1. Αφού εξεταστούν οι μάρτυρες, διαβάζονται οι εκθέσεις των πραγματογνωμόνων και 
των τεχνικών συμβούλων. Αν κληθούν στο ακροατήριο από τον εισαγγελέα εκείνοι που 
έκαναν την πραγματογνωμοσύνη για να την αναπτύξουν προφορικά, η ανάπτυξη αυτή 
γίνεται ύστερα από την ανάγνωση της γνωμοδότησης και οι πραγματογνώμονες 
περιορίζονται, όπως και οι κατά την προδικασία τεχνικοί σύμβουλοι, που κλητεύονται 
ταυτόχρονα από τον εισαγγελέα, στο να απαντούν στις ερωτήσεις που τους 
απευθύνονται. Αν κλήθηκαν αυτοί για πρώτη φορά στο ακροατήριο και εμφανίστηκαν, 
μπορούν να κληθούν από το διάδικο σύμφωνα με τα άρθρα 204 έως 207 τεχνικοί 
σύμβουλοι, όχι περισσότεροι από τους πραγματογνώμονες, οι οποίοι περιορίζονται 
επίσης στην έκθεση των συμπερασμάτων τους και στους ουσιώδεις λόγους που τα 
στηρίζουν, καθώς και στην απάντηση των ερωτήσεων που τους υποβάλλονται (άρθρ. 
208). 
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                                       Άρθρο 166: Κυρώσεις σε βάρος πραγματογνώμονα 
Πραγματογνώμονας, που δεν εκτελεί τα κατά τις προηγούμενες διατάξεις καθήκοντά 
του, υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 42 και δεν έχει δικαίωμα για αμοιβή ή 
αποζημίωση, ενώ δεν αποκλείεται και κάθε άλλη ευθύνη του, κατά την κείμενη 
νομοθεσία.  

Άρθρο 42 
2. Αν ο ιδιώτης διάδικος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος ή ο δικαστικός πληρεξούσιός του 
υποπέσει σε παράβαση των κανόνων της προηγούμενης παραγράφου, το δικαστήριο, με την οριστική 
του απόφαση, επιβάλλει σε αυτόν χρηματική ποινή έως χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. …  
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Άρθρο 189. - Υποχρέωση των πραγματογνωμόνων να αποδεχτούν το διορισμό τους. 

Ο διοριζόμενος πραγματογνώμονας είναι υποχρεωμένος να δεχτεί την εντολή που 
του ανατέθηκε, αν είναι δημόσιος υπάλληλος ή ασκεί νόμιμα επιστήμη, τέχνη ή 
επάγγελμα που η γνώση τους κρίνεται αναγκαία για την ενέργεια της 
πραγματογνωμοσύνης   αν δεν δεχτεί την εντολή, τιμωρείται για απείθεια κατά τις 
διατάξεις του ποινικού κώδικα. … 
 

Άρθρο 201. - Κυρώσεις σε πραγματογνώμονες που αμελούν. 
1. Ο πραγματογνώμονας που δεν παρέδωσε την έκθεσή του μέσα στην προθεσμία 
που του ορίστηκε, καθώς και εκείνος που έδειξε αμέλεια κατά τη διεξαγωγή της 
πραγματογνωμοσύνης, απειλούνται με πρόστιμο 2,90 - 59 ευρώ, καθώς και με την 
πληρωμή των εξόδων και των τυχόν ζημιών.  
2. Η καταδίκη σε πρόστιμο και η πληρωμή των εξόδων και ζημιών που καθορίζονται 
στην προηγούμενη παράγραφο επιβάλλονται με διάταξη εκείνου που διόρισε τον 
αμελή πραγματογνώμονα, ο οποίος καλείται πριν από εικοσιτέσσερις ώρες να 
εμφανιστεί για να εκθέσει τις εξηγήσεις του είτε ο ίδιος είτε διαμέσου του συνηγόρου 
του. Κατά της διάταξης που εκδόθηκε επιτρέπεται προσφυγή μέσα σε οκτώ ημέρες 
από την επίδοσή της στο δικαστικό συμβούλιο, που αποφασίζει ανεκκλήτως.  
3. Το συμβούλιο πλημμελειοδικών μπορεί να διαγράψει από τον πίνακα του άρθρου 
185 όποιον τιμωρήθηκε σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. Ο 
διαγραμμένος δεν μπορεί να περιληφθεί πάλι στον πίνακα, πριν περάσει τριετία.  
 

 
Άρθρο 202. - Κυρώσεις σε πραγματογνώμονες που διορίστηκαν στο ακροατήριο. 

1. Αν οι πραγματογνώμονες που διορίστηκαν στο ακροατήριο δεν εμφανίζονται από 

απείθεια για να ενεργήσουν την πραγματογνωμοσύνη, διατάσσεται η βίαιη 

προσαγωγή τους, που εκτελείται και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, και τους 

επιβάλλεται ποινή σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικά στο άρθρο 231. Αν κάποιος 

αρνηθεί να αποδεχτεί το διορισμό, εφαρμόζεται εναντίον του η διάταξη του άρθρου 

189. 

 2. Αν ο πραγματογνώμονας που διορίστηκε δείξει αμέλεια για την ενέργεια της 

πραγματογνωμοσύνης, το δικαστήριο του επιβάλλει τις ποινές που προβλέπει το 

άρθρο 201 αμέσως και στη συνεδρίαση που έπρεπε να γίνει η πραγματογνωμοσύνη, 

αφού προηγουμένως ακούσει τις εξηγήσεις του υπαιτίου ή του συνηγόρου του. Η 

απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο. 
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(Β.Δ.  της   25-3-1836 ) ,  Άρθρο  1 

Ο  κατά   τους  όρους   της  Πολ. Δικ.  καλούμενος  και  μεταχειριζόμενος  ως …., 
πραγματογνώμων  , …  ενώπιον … τακτικών  δικαστηρίων , …  έχει   δικαίωμα   να  
λάβη  αποζημίωσιν  τινα  λόγω  χρονοτριβής  και    εξόδων …    
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Σελίδα 19 από 22 

 

 

Δαπάνες - Αμοιβή    πραγματογνωμόνων 
Κ

. 
Δ

ο
ικ

. 
Δ

. 

                                    

                                   Άρθρο 165: Δαπάνες - Αμοιβή πραγματογνώμονα 

1. Οι δαπάνες της πραγματογνωμοσύνης και η αμοιβή των πραγματογνωμόνων, η 

οποία για όλους από κοινού δεν μπορεί να υπερβαίνει την, κατά τις κείμενες ειδικές 

διατάξεις, αμοιβή του ενός προσαυξημένη κατά 50%, καθορίζονται από το 

δικαστήριο που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη, με την οριστική του 

απόφαση. Ως προς τον καταλογισμό τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

275.  

2. Αν για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης απαιτούνται σημαντικές δαπάνες, 
το οικείο τμήμα του δικαστηρίου ως συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του 
πραγματογνώμονα, που υποβάλλεται στον πρόεδρο του τμήματος και η οποία 
περιέχει λεπτομερώς τις απαιτούμενες δαπάνες, μπορεί, με απόφασή του μη 
υποκείμενη σε ένδικα μέσα, να προβεί στην προσωρινή εκκαθάριση και να διατάξει 
την ολική ή μερική προκαταβολή των δαπανών αυτών. Με την προκαταβολή των 
παραπάνω δαπανών επιβαρύνεται το Δημόσιο. Οι προκαταβαλλόμενες δαπάνες 
συμψηφίζονται κατά την, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, 
οριστική εκκαθάριση και καταλογισμό των δαπανών στους διαδίκους.  
3. Οι ειδικές διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν.δ. 3693/1957, όπως 
εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και ως προς την αμοιβή των πραγματογνωμόνων.  

 

                                             Άρθρο 275: Καταλογισμός 
1. Τα δικαστικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος του διαδίκου που ηττάται. …. 
4. Τα δικαστικά έξοδα, τα οποία αποδίδονται στο διάδικο που νίκησε, καταλογιζόμενα 
σ' εκείνον που ηττήθηκε, είναι, ιδίως: …. δ) τα ποσά που καταβλήθηκαν … στους 
πραγματογνώμονες για έξοδα και αμοιβή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατιμήσεις.  
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Άρθρο 189.  

Ο διοριζόμενος πραγματογνώμονας , … . 
 Όταν τελειώσει την πραγματογνωμοσύνη, έχει το δικαίωμα να πάρει τη νόμιμη 
αμοιβή και τα έξοδα που κατέβαλε. 

 
 

Άρθρο 581. - Προκαταβολή των εξόδων. 
2. Οι μάρτυρες που αυτεπαγγέλτως κλητεύονται να εμφανιστούν σε δικαστήρια και σε 
ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, οι μάρτυρες που προσκαλούνται κατά το άρθρο 
327 παρ.2 να εμφανιστούν σε δικαστήριο που συνεδριάζει, εκείνοι που διορίζονται 
από τις ίδιες αρχές ως πραγματογνώμονες, …, έχουν δικαίωμα σε αποζημίωση και 
στα έξοδα γι' αυτή τους την απασχόληση. Τα ποσά των αποζημιώσεων και των 
εξόδων και γενικά οι προϋποθέσεις πληρωμής τους, καθώς και η διαδικασία για την 
αναγνώριση του δικαιώματος και της πληρωμής, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να 
τάσσεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής των παραπάνω αξιώσεων, όπως επίσης 
και να ορίζεται ότι μάρτυρες που κατοικούν στον τόπο που πρέπει να εμφανιστούν, 
καθώς και σε απόσταση έως 30 χιλιόμετρα από αυτόν, δεν έχουν δικαίωμα ούτε σε 
αποζημίωση ούτε στα έξοδα.  
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                                                   Άρθρο 167: Τεχνικοί   σύμβουλοι 

1. Αν το δικαστήριο αποφασίσει το διορισμό πραγματογνώμονα, κάθε διάδικος 

μπορεί να ορίσει, με δαπάνη του, έναν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος πρέπει να είναι 

πρόσωπο που έχει την ικανότητα να διοριστεί πραγματογνώμονας.  

2. Ο ορισμός γίνεται με έγγραφη δήλωση του διαδίκου, η οποία κατατίθεται στη 
γραμματεία ή και προφορικώς στο δικαστήριο ή στον εισηγητή - δικαστή ενώπιον των 
οποίων διενεργείται η πραγματογνωμοσύνη. Για τον ορισμό, αναλόγως με την 
περίπτωση, συντάσσεται έκθεση ή πρακτικό, αντίστοιχα.  

3. Οι τεχνικοί σύμβουλοι βοηθούν τους διαδίκους με τις τεχνικές γνώσεις τους, 
μπορούν δε να παρευρίσκονται σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις στις οποίες είναι 
δυνατόν να παρευρίσκονται και οι πραγματογνώμονες, να λαμβάνουν γνώση της 
δικογραφίας και να λαμβάνουν απλά αντίγραφα των αναγκαίων για την επιτέλεση του 
έργου τους εγγράφων.  

4. Οι τεχνικοί σύμβουλοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ή να διατυπώνουν 
προφορικώς στο ακροατήριο, τις παρατηρήσεις τους για την έκθεση 
πραγματογνωμοσύνης, καθώς και. να απευθύνουν ερωτήσεις στους 
πραγματογνώμονες κατά την ακροαματική διαδικασία.  
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Άρθρο 204. - Διορισμός τεχνικού συμβούλου. 

1. Όταν γίνεται ανάκριση για κακούργημα, εκείνος που ενεργεί την ανάκριση και διορίζει 
πραγματογνώμονες γνωστοποιεί συγχρόνως το διορισμό στον κατηγορούμενο, στον πολιτικώς 
ενάγοντα και στον αστικώς υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 192. Αυτοί, μέσα σε προθεσμία 
που ορίζεται από εκείνον που ενεργεί την ανάκριση, μπορούν να διορίσουν με δικές τους 
δαπάνες τεχνικό σύμβουλο, που επιλέγεται μεταξύ όσων έχουν την ικανότητα να διοριστούν 
σύμφωνα με το νόμο πραγματογνώμονες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εκείνοι που έκαναν το 
διορισμό οφείλουν να ειδοποιήσουν εγγράφως αυτόν που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη για 
το διορισμό του τεχνικού συμβούλου. Η διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης δεν εμποδίζεται 
από τη μη εμπρόθεσμη άσκηση του παραπάνω δικαιώματος.  
2. Η γνωστοποίηση που προβλέπεται στην παρ.1 δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που 
επιβάλλεται η άμεση ενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, καθώς και στην περίπτωση της 
προκαταρκτικής πραγματογνωμοσύνης που προβλέπει το άρθρο 187. Αυτό δεν εμποδίζει 
πάντως το διορισμό τεχνικών συμβούλων από τους διαδίκους.  
3. Όσα προβλέπονται στην παρ.1 εφαρμόζονται και όταν η πραγματογνωμοσύνη πρόκειται να 
διεξαχθεί στο ακροατήριο, εκτός αν το δικαστήριο με αιτιολογημένη απόφασή του κρίνει ότι 
εξαιτίας αυτού μπορεί να σημειωθεί αξιόλογη καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης. 
 

Άρθρο 205. - Αριθμός τεχνικών συμβούλων. 
Κατηγορούμενοι περισσότεροι από έναν δεν μπορούν να διορίσουν συνολικά περισσότερους 
από δύο τεχνικούς συμβούλους. Αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται, κάθε ομάδα 
κατηγορουμένων που έχει κοινό συμφέρον δεν μπορεί να διορίσει περισσότερους από δύο 
τεχνικούς συμβούλους. Το ίδιο ισχύει και όταν οι πολιτικώς ενάγοντες ή οι αστικώς υπεύθυνοι 
είναι περισσότεροι από ένας. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση με διάταξή του ή το δικαστήριο 
με απόφασή του μπορούν να ρυθμίζουν αμετακλήτως για κάθε περίπτωση τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του άρθρου. 
 

Άρθρο 206. - Ποιοί δεν διορίζονται. 

Οι διατάξεις του άρθρου 188 ως προς τους πραγματογνώμονες που δεν διορίζονται 
εφαρμόζονται ανάλογα και για τους τεχνικούς συμβούλους. 
 

Άρθρο 207. - Δικαιώματα του τεχνικού συμβούλου. 

1.Εκείνος που διορίστηκε τεχνικός σύμβουλος έχει το δικαίωμα να παρίσταται κατά τις εργασίες 
των πραγματογνωμόνων και να λαμβάνει υπόψη του όσα έγγραφα μπορούν να έχουν υπόψη 
τους και οι πραγματογνώμονες ή να ζητεί πληροφορίες στις περιπτώσεις που δικαιούνται και 
εκείνοι (άρθρο 196). Επίσης μπορεί να ζητήσει και να λάβει με δαπάνες εκείνου που τον 
διόρισε αντίγραφα της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και των εγγράφων που τη συνοδεύουν.  
2. Έχει το δικαίωμα επίσης με γραπτή αίτησή του να ζητήσει από εκείνον που ενεργεί την 
ανάκριση ή από το δικαστήριο να του επιτρέψει να εξετάσει το πρόσωπο ή το πράγμα που 
ήταν αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, μεριμνώντας όμως ώστε να μην προκληθεί 
καθυστέρηση στην ανάκριση από την εξέταση αυτή. Εκείνος που διεξάγει την ανάκριση ή το 
δικαστήριο αποφασίζει αμετάκλητα για την αίτηση και, αν τη δεχτεί, ορίζει το χρόνο και τον 
τόπο της εξέτασης και έναν ή περισσότερους από τους πραγματογνώμονες ή έναν ανακριτικό 
υπάλληλο ή ένα δικαστή για να παρευρεθούν κατά την εξέταση αυτή. 
 

Άρθρο 208. - Παρατηρήσεις του τεχνικού συμβούλου. 
Ο τεχνικός σύμβουλος παραδίδει τις γραπτές του παρατηρήσεις για την πραγματογνωμοσύνη 
που έγινε, είτε ο ίδιος είτε διαμέσου του συνηγόρου του διαδίκου που τον διόρισε, στον 
αρμόδιο εισαγγελέα ή σ' εκείνον που διενεργεί την ανάκριση, και συντάσσεται χωριστή έκθεση. 
Η παράδοση πρέπει να γίνει το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη δικάσιμο που ορίζεται στην 
κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο• διαφορετικά, είναι απαράδεκτη. Ο τεχνικός 
σύμβουλος που διορίστηκε στο ακροατήριο οφείλει να αναπτύξει τις παρατηρήσεις του αμέσως 
μετά την έκθεση των πραγματογνωμόνων• τηρούνται σχετικά οι διατυπώσεις του άρθρου 198. 

 


