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1.1 Ορισμοί 

1. (Λεξ. Μπαμπινιώτη ):  Επιστήμονας : 

- Πρόσωπο   με  υψηλή   κατάρτιση   σε  ένα  τομέα  του  επιστητού  , που    ασχολεί-

ται  ως  ειδικός  με   την  επιστημονική  έρευνα .  

[ ΕΤΥΜ.  < αρχ. επιστήμων < επίσταμαι   ] 

 

2. (Λεξ. Μπαμπινιώτη ) Εμπειρογνώμονας : 

Ο έμπειρος  και   ειδικός  σε  ορισμένο  κλάδο ή θέμα , πρόσωπο  που  εκφέρει  

γνωμάτευση   ως  ειδικός  και  αρμόδιος.    

ΣΥΝΩΝΥΜΑ :πραγματογνώμονας , ειδικός , γνώστης , ειδήμων , επαΐων , εξπέρ . 

[ ΕΤΥΜ.  < έμπειρος  + γνώμων <  γνώμη  ] 

 

3. (Λεξ. Μπαμπινιώτη ) Πραγματογνώμονας :  

-  πρόσωπο  με  ειδική   επιστημονική   κατάρτιση  ή   πείρα  σε  ένα   θέμα  ή  τομέα  

από  το  οποίο  ζητείται   γνωμάτευση   για   ζητήματα  που  εμπίπτουν   στην  ειδικό-

τητά  του   

- (Ειδικοτ) ΝΟΜΙΚΟΣ  ΟΡΟΣ .  τρίτο  πρόσωπο  που  κατέχει   ειδικές   γνώσεις  επι-

στήμης  ή  τέχνης  και  το  οποίο  διορίζεται  από  το  δικαστήριο   προκειμένου   να  

το  βοηθήσει   στην   εκτίμηση  του  πραγματικού   και  απoδεικτικού  υλικού  εισφέ-

ροντας   τις  ειδικές   αυτές   γνώσεις.                                                                                              

[ ΕΤΥΜ.  < πράγμα  + γνώμονας  < ρ.  γιγνώσκω  ] ,  αποδ. του  γαλλ. expert  

 

4. (Λεξ. Μπαμπινιώτη ) Πραγματογνωμοσύνη : 

- το  πόρισμα  που  προκύπτει  από   την   διερεύνηση   θέματος   από   ειδικευμένο  

επιστήμονα , πραγματογνώμονα ,   ΣΥΝΩΝΥΜΑ :  Γνωμοδότηση  

- (συνεκδ.) η  επίσημη  αναφορά  ή  το  έγγραφο  ,  στο  οποίο  διατυπώνεται   το  πό-

ρισμα  των  πραγματογνωμόνων.  

 

5. (Λεξ. Μπαμπινιώτη ) Πόρισμα : 

Το   σύνολο  των   συμπερασμάτων  σχετικά  με  συγκεκριμένο   ζήτημα . 

  

6. (Λεξ. Μπαμπινιώτη ) Γνωμοδοτώ : 

Διατυπώνω  έγκυρη   και  υπεύθυνη   γνώμη  για  ζητήματα  της  αρμοδιότητάς , της  

ειδικότητάς   μου . 

 

7. (Λεξ. Μπαμπινιώτη ) Γνωμοδότηση : 

Πράξη   διοικητικού  οργάνου   στο  πλαίσιο   της  άσκησης   της  γνωμοδοτικής  ή  

συμβουλευτικής  του  αρμοδιότητας  με την  οποία   διατυπώνει   την άποψή  του (γνώ-

μη)  για  το  αν  η  διοικητική   πράξη ,  την  οποία  μπορεί  ή  οφείλει  να  εκδώσει   το  

διοικητικό  όργανο  που  ασκεί   την αποφασιστική  αρμοδιότητα , είναι  σκόπιμη ή  νό-

μιμη . Διακρίνεται   σε  «απλή  γνωμοδότηση» όταν   δεν  δεσμεύει   το  όργανο  που  

έχει   την αποφασιστική  αρμοδιότητα και  «σύμφωνη γνωμοδότηση» όταν  το   δεσμεύ-

ει .   
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1.2  Νομοθετικό  Πλαίσιο   

 

   Το     Τεχνικό   Επιμελητήριο   Ελλάδος   (ΤΕΕ) είναι    νομικό  πρόσωπο   δημοσίου   

δικαίου   που    τελεί   υπό    την   εποπτεία   του   Υ.ΠΕ.Κ.Α.   Συστάθηκε  με  το  Π.Δ. 

14/1926 (ΦΕΚ   Α430/1926)  , όπως    τροποποιήθηκε από   το  Ν. 1486/1984 ( ΦΕΚ 

Α161). Στο  άρθρο  1   του  άνω   Π.Δ.  αναφέρεται ,  « Συνιστάται   νομικό   πρόσωπο   

με  την  επωνυμία   «Τεχνικό   Επιμελητήριο   Ελλάδος   (ΤΕΕ) » , το οποίο    ε-

δρεύει    στην   Αθήνα    και  έχει   περιφερειακή    διάρθρωση »  

Τα   Νομικά   Πρόσωπα   Δημοσίου    Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) είναι   εκείνα   που  έχουν       

ως  αποστολή    από      τις  οικείες   διατάξεις    την  εκπλήρωση   πολιτειακών    σκοπών   

με  την  άσκηση     αρμοδιοτήτων    δημόσιας   εξουσίας . Οι   αρμοδιότητες      αυτές   α-

σκούνται   με   την  έκδοση    ατομικών    και    κανονιστικών      διοικητικών     πράξεων   

για    την  επιδίωξη   σκοπών      δημοσίου     συμφέροντος  (  ΣτΕ  413/70) 

Με  βάση   το  Προεδρικό  Διάταγμα  της 10/16.01.1935 : « Περί καθορισμού   των 

επί …  πραγματογνωμοσυνών  δικαιωμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου  της  

Ελλάδος  και  των  παρ’ αυτού  διοριζόμενων … πραγματογνωμόνων »   και   σύμ-

φωνα    άρθρο 2§1: 

 ‘ Το  Tεχνικόν  Επιμελητήριον  δικαιούται , τη  αιτήσει  οιουδήποτε  εις  την  ε-

κτέλεσιν  πραγματογνωμοσυνών  επί  τεχνικών  ζητημάτων,  εμπιπτόντων  εις  την   

αρμοδιότητα  και  την  εμπειρίαν  των  μελών  αυτού, ως  ταύτα  καθορίζονται  εκ  

των  εκάστοτε   περί  μελών  του  ΤΕΕ κειμένων  διατάξεων ’.  
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1.3 Μητρώο    Πραγματογνωμόνων  
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1.4 Υποβολή  Αίτησης για   την   Διενέργεια  Πραγματογνωμοσύνης  

ΤΕΕ –           Συμπληρωματικές  Αιτήσεις  

 Προκειμένου  το   ΤΕΕ   να  ορίσει  Πραγματογνώμονα  ,  απαιτείται  η   υποβολή  

σχετικής  αίτησης  ,  εκ  μέρους   του  ενδιαφερομένου ,  η  οποία  πρέπει  να  περι-

λαμβάνει:  

 

 Η  αίτηση ,   αφού   ελεγχθεί  ότι    το  περιεχόμενο  της   αφορά  τεχνικά   θέματα ,  θε-

ωρείται   από   το  Γραφείο  Πραγματογνωμοσυνών  του   ΤΕΕ  .  

 Ο  Πραγματογνώμονας   δεν  απαντά  σε  προφορικά  ή  ακόμα  και  σε  γραπτά   ερω-

τήματα   οποιασδήποτε   πλευράς  ,  εάν  δεν  έχουν   υποβληθεί  εγγράφως  στο ΤΕΕ .  

 Εάν  κατά  την  διαδικασία ,  διαπιστωθεί   από  τον  Πραγματογνώμονα  ότι   τα    ερω-

τήματα   που έχουν  υποβληθεί   από  τον  αιτούντα ,  είναι   ασαφή ή   χρήζουν  διευ-

κρινήσεως  ,  τον  προτρέπει  να   υποβάλλει   συμπληρωματική  αίτηση  στο  ΤΕΕ ,  με  

την  οποία  θα   διευκρινίζει  ή  θα  συμπληρώνει   τα  ερωτήματά   του .  

 Ο  αιτών  , κατά   την   διάρκεια   διενέργειας   της  Πραγματογνωμοσύνης  και   οπωσ-

δήποτε   πριν  την  κατάθεση   στο   ΤΕΕ   της  Εκθέσεως   του  Πραγματογνώμονα  ,  

μπορεί  να  θέσει   πρόσθετα   ερωτήματα ,  εφόσον  αυτά    αφορούν    το   αντικείμε-

νο  της   ίδιας   Πραγματογνωμοσύνης .  Προς   τον   σκοπό   αυτό   υποβάλλει    στο  

ΤΕΕ  σχετική   συμπληρωματική   αίτηση . 

 Δεν   επιτρέπονται  και  ως   εκ  τούτου   θεωρούνται  ως  αιτήσεις  για  διεξαγωγή   

νέας   Πραγματογνωμοσύνης   : 

 η  υποβολή   πρόσθετων   ερωτημάτων  από    τον  αιτούντα  , μετά   την   κατά-

θεση   της   Εκθέσεως   του  Πραγματογνώμονα  ,  ακόμα   και  αν  αυτά  αφορούν   

το   αντικείμενο   της  ίδιας   Πραγματογνωμοσύνης  .  

 η   υποβολή   πρόσθετων  ερωτημάτων  από   τους  εμπλεκόμενους ,  είτε υπο-

βληθούν  πριν , είτε   μετά   την   κατάθεση  της Εκθέσεως  της  Πραγματογνωμο-

σύνης .  
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1.5 Αντικείμενο   Πραγματογνωμοσύνης   

 Αντικείμενο των  πραγματογνωμοσυνών  που  εκτελούνται  κατά  την  ανωτέρω  

διάταξη  αποτελούν , επομένως ,  τεχνικά  θέματα  , όπως  π.χ.  οι διαπιστώσεις  

κακοτεχνιών  , η διαπίστωση  και  η  αποτίμηση   βλαβών των  δομικών  στοιχείων 

και  των  κατασκευών  ,  ο  έλεγχος  εφαρμογής  τεχνικών  προδιαγραφών και  ό-

ρων  σε   κατασκευές , οι  επιμετρήσεις   τεχνικών  εργασιών , κλπ. 

 Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης  τεχνική μελέτη που 

προορίζεται  για  έκδοση   οικοδομικής  αδείας    και  δεν  συνδέεται  με  προβλήμα-

τα  σαν κι αυτά που προαναφέρονται.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ  δηλαδή  η  πραγματογνωμο-

σύνη  να είναι  ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ και ο πραγματογνώμονας αντι-

καταστάτης  του  ελεύθερου  επαγγελματία  μελετητή. 

 Οι  πραγματογνώμονες  του  ΤΕΕ  αποφαίνονται  αποκλειστικώς  και  μόνον επί  

των  τιθέμενων  τεχνικών  ζητημάτων  και  δεν  επιλύουν  ζητήματα  νομικής  φύσε-

ως  ούτε  διαφορές  μεταξύ  αντιδικούντων  μερών . 

 Η πραγματογνωμοσύνη  δεν  είναι  διαιτησία  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέ-

πει  ο πραγματογνώμονας  να  καθορίσει  υπαιτιότητα   αλλά  την  σχέση   Αιτίου - 

Αιτιατού   ή  Πεπραγμένου  - Διατεταγμένου  ,  σε  τεχνικό  επίπεδο  .  

 Η  Πραγματογνωμοσύνη   του  ΤΕΕ ,   δεν  έχει   σχέση με  εκείνη  που  διατάσσε-

ται  από  τις  δικαστικές  αρχές ,  ούτε   επηρεάζεται  από  τυχόν  δικαστική  πορεία  

της  υπόθεσης . 

 Δεν  αποτελούν  αντικείμενα  πραγματογνωμοσύνης γνωμοδοτήσεις  που  αφορούν  

την  νομιμότητα  διοικητικών ή  συμβολαιογραφικών πράξεων  ( οικοδομικές  άδειες 

, αποφάσεις  επιτροπών, κατατμήσεις ακινήτων , μεταβιβαστικές δικαιοπραξίες,  

κ.λ.π. )  ή   υποκαθιστούν  την  διοίκηση   στην  λήψη   διοικητικών  μέτρων (ακύ-

ρωση  οικ.  αδείας , επιβολή  προστίμων  αυθαιρέτου ,  διαδικασία  κατεδάφισης  

αυθαιρέτου , κ.λ.π. )     
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1.6 Διορισμός  - Αριθμός   Πραγματογνωμόνων 

Στα    πλαίσια   των    αρμοδιοτήτων   και  σύμφωνα   με  τις   διατάξεις    του   από          

10/16-1-1935 Π.Δ. (ΦΕΚ 15/35) , το   ΤΕΕ   ,  μετά  από   αίτηση   οποιουδήποτε   

προσώπου , έχει   την  δυνατότητα   να  διενεργεί   πραγματογνωμοσύνες  επί   τεχνικών   

ζητημάτων    που   εμπίπτουν    στην  αρμοδιότητα  και   την    εμπειρία   των   μελών  του  

.   Οι   πραγματογνώμονες     πρέπει    απαραιτήτως   να   έχουν   την  ιδιότητα    του     

εκλόγιμου   μέλους  (ενεργό  μέλος)  του  ΤΕΕ  (άρθρο 2 §2 ) .    

Όταν   πρόκειται   για  υποθέσεις   οι  οποίες  έχουν  ζητήματα  τα  οποία  ανάγονται    σε   

διαφορετικές   ειδικότητες , και   εφόσον   δεν  είναι    δυνατή   η   διενέργεια    ξεχωριστών  

πραγματογνωμοσυνών ,   δύναται  η  Διοικούσα  Επιτροπή   να  εκλέξει  κατά   την  κρίση  

της , τους  καταλληλότερους  πραγματογνώμονες   ανεξαρτήτως  της   ειδικότητάς  τους           

( άρθρο 2 §5). 

Ο αριθμός  των  διοριζόμενων   πραγματογνωμόνων , δεν   δύναται  να  υπερβαίνει  τους  

τρείς (3) ,  για  κάθε  πραγματογνωμοσύνη  ( άρθρο 2 §6). 

 

1.7  Αποδοχή   Διορισμού   Πραγματογνώμονα  

Σύμφωνα   με  τους    όρους    διενέργειας  ,  ο  Πραγματογνώμονας   μετά   την  παραλα-

βή   του  διορισμού   του  , αφού  λάβει   γνώση  της  υπόθεσης  και  πριν  την   διενέργεια   

αυτοψίας ,  δηλώνει  εγγράφως  προς   το   ΤΕΕ   ότι  : 
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1.8  Αντικατάσταση   Πραγματογνώμονα  

 

 

           

1.9 Διακοπή  -  Ματαίωση   Πραγματογνωμοσύνης  
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1.10 Άρνηση   συμμετοχής των  εμπλεκομένων  στην  διενέργεια  της  

Πραγματογνωμοσύνης  

 Σύμφωνα   με   τις  πάγιες   διαδικασίες ,  το  ΤΕΕ  ενημερώνει   όλες   τις   πλευρές  για   

την   διενεργούμενη  πραγματογνωμοσύνη , που  κατά  δήλωση   του  αιτούντα ,  έχουν   

έννομο   συμφέρον  ή   εμπλέκονται  καθ’ οιονδήποτε   τρόπο    στα   υπό   εξέταση  θέμα-

τα .  

 Εφόσον    τα  εμπλεκόμενα  μέρη ,   δεν   επιθυμούν   την    συμμετοχή   τους   καθ’ οιον-

δήποτε   τρόπο   στην   διαδικασία   της  πραγματογνωμοσύνης   ,  μπορούν   να  δηλώ-

σουν   την  άρνησή   τους   ,  επικοινωνώντας  και   αποστέλλοντας    σχετικό  έγγραφο  

στο  Πραγματογνώμονα  ή   στο   fax  του  Γραφείου  Πραγματογνωμοσυνών . 

 Σε  περιπτώσεις   όπου   μία   πλευρά  δεν   επιθυμεί   την  συμμετοχή  της  - χωρίς  να  το  

δηλώσει  εγγράφως – ο  Πραγματογνώμονας  για   την  διασφάλιση   της  διαδικασίας  ο-

φείλει  να  την  ενημερώσει  για  τις κινήσεις   του  , με  αποδεικτικό  αποστολής .   

 Εάν    κάποιο   εμπλεκόμενο  μέρος   ,  παρότι  ειδοποιήθηκε ,  δεν   παρέστη  στην  

αυτοψία ,  ενημερώνεται   εγγράφως ( με  αποδεικτικό  αποστολής ) από   τον  Πραγματο-

γνώμονα  προκειμένου  να  του   χορηγήσει  ,  σε  τακτή   προθεσμία   και  πριν   την   σύ-

νταξη  της  Έκθεσης  , τις  απόψεις   του   ή  στοιχεία  σχετικά  με  το  θέμα    της  Πραγμα-

τογνωμοσύνης .   

 Εφόσον  για   την ορθή   διεκπεραίωση   της  Πραγματογνωμοσύνης  ,  απαιτείται    αυτο-

ψία   σε  χώρο    αποκλειστικής    ευθύνης  ,  νομής,  κατοχής ή  κυριότητας    εμπλεκομέ-

νου    μέρους ,  ζητείται  η  συγκατάθεση  του  για   την  είσοδο   στο  χώρο  της αυτοψίας .  

Αν   απαγορευθεί   στον  Πραγματογνώμονα   η  είσοδος   στο  χώρο   της  αυτοψίας  , ο   

αιτηθείς   στην πραγματογνωμοσύνη   είναι   υπεύθυνος   να  λάβει  τα  αναγκαία   δικαστι-

κά  ή  άλλα   μέτρα  ,  ώστε   να  καταστεί   δυνατή  η  διενέργεια   της   αυτοψίας .  Διαφο-

ρετικά  ο  Πραγματογνώμονας   διακόπτει   την  πραγματογνωμοσύνη , και   συντάσσει  

Έκθεση   Ενεργειών    καταγράφοντας  τις   έως  τότε   ενέργειές  του ,  την   οποία   δια-

βιβάζει   μαζί   με  όλα   τα  αποδεικτικά   στοιχεία   στο  ΤΕΕ. 

 

 

 

1.11 Τεχνικοί    Σύμβουλοι  

Σε   όλη    την  διαδικασία  της Πραγματογνωμοσύνης,  ο   αιτών  και  κάθε  εμπλεκόμενο  

μέρος , εφόσον   το  επιθυμούν , μπορούν  να  υποκαθίστανται  ή  να  υποβοηθούνται  

από  τους  τεχνικούς  ή   νομικούς  τους   συμβούλους . 
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1.12 Καθήκοντα – Υποχρεώσεις   Πραγματογνωμόνων 

 Ο  Πραγματογνώμονας   υποχρεούται   να   διενεργήσει  την  ανατεθείσα  Πραγματο-

γνωμοσύνη  σύμφωνα   με  τους  όρους  και  τις  διαδικασίες  που  προδιαγράφονται   

στο  σχετικό  έντυπο  του  ΤΕΕ .  

 Ο  Πραγματογνώμονας   οφείλει   να  ασκήσει   τα  καθήκοντά   του  εντός  του  πλαισί-

ου   που  θέτει  η    ισχύουσα  νομοθεσία , ο  κανονισμός  δεοντολογίας   του   επαγγέλ-

ματος   του  Μηχανικού και  οι   αποφάσεις   των  οργάνων  του   ΤΕΕ.  

 Ο   Πραγματογνώμονας  εξετάζει   αποκλειστικώς  και  μόνον  τα   ζητήματα  τεχνικού  

περιεχομένου  επι  των  οποίων  ζητείται  η  πραγματογνωμοσύνη . Αν  η  σχετική   αί-

τηση    ζητεί   την   αντιμετώπιση  και  μη  τεχνικών   ζητημάτων  ,  ο  Πραγματογνώμο-

νας  εξηγεί   στην  Έκθεσή   του  τους  λόγους  για  τους  οποίους  δεν   ασχολήθηκε  με  

αυτά .  

 Ο  Πραγματογνώμονας δεν  καταλογίζει   ευθύνες . Οι  συνέπιες  των  τεχνικών  διαπι-

στώσεων  και   ερμηνειών  της  Πραγματογνωμοσύνης  για  τις σχέσεις  και  υπαιτιότη-

τες  των  εμπλεκομένων  μερών  καθορίζονται   από  τους  ίδιους  και   τα  δικαστήρια. 

 Ο  Πραγματογνώμονας  έχει   υποχρέωση  να  είναι  ψύχραιμος , αντικειμενικός και  α-

μερόληπτος , να  αντιμετωπίζει  ισότιμα  όλα  τα  εμπλεκόμενα  μέρη   

 Ο  Πραγματογνώμονας  υποχρεούται   να  μην  αποκαλύπτει    πριν  την  κατάθεση  της  

Έκθεσής  του  και   την  εξόφληση  από   τον αιτούντα  της  σχετικής  δαπάνης , τα   συ-

μπεράσματα  ή  τις  σκέψεις του ή  εν γένει  οποιοδήποτε   στοιχείο  του  πορίσματός  

του . 

 Η  προσπάθεια   συμβιβασμού των  εμπλεκομένων  μερών ή  η  επίλυση  της  μεταξύ  

τους   αντιδικίας  εκφεύγει   των  καθηκόντων  του   Πραγματογνώμονα .   

 

1.13 Αποδεικτική   διαδικασία  

 Ο  Πραγματογνώμονας  δεν   επιτρέπεται   να ανακοινώσει   το  πόρισμα   της  Εκθέ-

σεώς  του    στον  αιτούντα   ή  σε   οποιοδήποτε   άλλο  εμπλεκόμενο  μέρος.  

 Η  πραγματογνωμοσύνη ΤΕΕ  δεν  έχει   σχέση με  εκείνη  που  διατάσσεται  από  τις  

δικαστικές  αρχές ,  ούτε   επηρεάζεται  από  τυχόν  δικαστική  πορεία  της  υπόθεσης . 

 Οι   εκθέσεις    Πραγματογνωμοσύνης  ΤΕΕ  δεν  αποτελούν   εκτελεστές  πράξεις  ή   

αποφάσεις    ούτε   απηχούν   θέσεις   του   ΤΕΕ  ,  αλλά    εκφράζουν   την  επιστημονι-

κή    κρίση   του    συντάκτη   τους   ,  ο   οποίος   τις   σφραγίζει     και   τις   υπογράφει   

,  χωρίς    να   δεσμεύουν    τις  Δημόσιες  Υπηρεσίες  ή   τα   Δικαστήρια  για     υιοθέ-

τηση   των  αυτών   πορισμάτων . 
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1.14 Χρόνος  Διεκπεραίωσης & Υποβολής της Έκθεσης  Πραγμ/νης 

Ο  Πραγματογνώμονας   οφείλει     να   διεκπεραιώσει   την  πραγματογνωμοσύνη   και   

να   υποβάλλει   την  σχετική   Έκθεσή   το   συντομότερο   δυνατόν  και  του   εντός   του  

απολύτως   αναγκαίου  χρόνου . 

Σε   περιπτώσεις   όπου, υπόθεση  σχετική  με   την  διενεργούμενη  πραγματογνωμοσύνη   

εκκρεμεί    ενώπιον   των  Δικαστηρίων  της  χώρας ,  η  Έκθεση   θα  πρέπει   να  παραδί-

δεται  από   τον  Πραγματογνώμονα   τουλάχιστον  10  ημέρες  πριν  την    ημερομηνία    

εκδίκασης .   

 

1.15 Κατάθεση – Υποβολή   της  Έκθεσης   Πραγμ/νης  

Η   τεχνική  Έκθεση    υποβάλλεται   σε  3  αντίγραφα  , με  ιδιαίτερο   διαβιβαστικό   έγ-

γραφο  που   απευθύνει   στο  ΤΕΕ  ο  Πραγματογνώμονας . Εάν   έχουν   οριστεί   περισ-

σότεροι   του  ενός  Πραγματογνώμονες , παραδίδουν  κοινή  Έκθεση   στο  ΤΕΕ  ,  συνυ-

πογραμμένη   από  όλους   τους  Πραγματογνώμονες . 

Το   κάθε   αντίγραφο   θα  πρέπει  να  περιέχει   δεμένα  σε  ένα  σώμα  τόσο  την  Έκθε-

ση  όσο  και   τα  συνημμένα.  

Σε   περιπτώσεις    μεγάλου όγκου   προσκομισθέντων     στοιχείων   από   τους   εμπλε-

κόμενους  , ο  Πραγματογνώμονας   μπορεί   κατά  την  κρίση  του  να  απομονώσει  τα  

δευτερεύοντα   στοιχεία   και  να  τα  παραδώσει   σε  ένα  αντίγραφο   για  το  αρχείο   του   

ΤΕΕ. (  Στις   περιπτώσεις    αυτές   θα  πρέπει   να  καθίσταται    σαφές   στον    κατάλογο   

συνημμένων  του  κυρίου   σώματος  ,  ποια    στοιχεία  συνοδεύουν  το  κάθε  αντίγραφο   

της  Έκθεσης  και   ποια    θα  βρίσκονται    στο    αρχείο   του   ΤΕΕ)   

 

 

 

1.16 Παραλαβή    της  Έκθεσης   Πραγματογνωμοσύνης 

Μετά  την  παράδοση   της  Έκθεσης  Πραγματογνωμοσύνης  ,  το   ΤΕΕ   προσδιορίζει   

το     συνολικό   κόστος  της   πραγματογνωμοσύνης  και   ενημερώνει   τον   αιτούντα   

σχετικώς  .  Το    ΤΕΕ   ενημερώνει   εγγράφως   και    τα  λοιπά   εμπλεκόμενα  μέρη   πε-

ρί   της  ολοκλήρωσης  και  της παραλαβής    από   τον  αιτούντα    της    Έκθεσης  Πραγ-

ματογνωμοσύνης .   

Κατά   την  παραλαβή   ,  ο αιτών   παραδίδει   στο  ΤΕΕ  συμπληρωμένο   έντυπο   αξιο-

λόγησης  του  Πραγματογνώμονα  και   του  Γραφείου  Πραγματογνωμοσυνών .  

Σε  κάθε  περίπτωση   ,  μετά   την  παραλαβή     της    Έκθεσης  Πραγματογνωμοσύνης  

από   τον  αιτούντα  , το   ΤΕΕ   διατηρεί   το  δικαίωμα  να   χορηγήσει   ατελώς   αντίγρα-

φο   της  ίδιας  έκθεσης   προς  κάθε  τρίτο  που   επικαλείται    ιδιαίτερο   έννομο  συμφέ-

ρον .    
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1.17 Υποβολή   Ενστάσεων   

Όπως  προκύπτει   από   το   θεσμικό  πλαίσιο  και  όπως  αναφέρεται  και στις  οδηγίες   

του   ΤΕΕ , δεν προβλέπεται   υποβολή   ενστάσεων  επί   των  πραγματογνωμοσυνών.    

Παρόλο αυτά ,  τα  έγγραφα   που   υποβάλλονται  εντός  3μήνου από  την   παραλαβή    

της  έκθεσης   πραγματογνωμοσύνης , τόσο  από   τον   αιτούντα  αλλά  όσο  και   από  τα  

εμπλεκόμενα  μέρη ,   και   χρήζουν   απαντήσεως   ή   παροχή   διευκρινήσεων   επί   των  

τεχνικών  ζητημάτων  που   εξετάσθηκαν   από  τον πραγματογνώμονα , διαβιβάζονται , 

προκειμένου  ο τελευταίος  να δώσει   τις   απαραίτητες  διευκρινίσεις .  Η  απάντηση   του  

Πραγματογνώμονα  κατατίθεται   στο  ΤΕΕ  ,  το  οποίο   κοινοποιεί  στον   αιτούντα   και  

στα   λοιπά   εμπλεκόμενα  μέρη .  

Σε  κάθε   περίπτωση   ,  το  ΤΕΕ  δεν  παρεμβαίνει   στα  θέματα  ουσίας , τόσο   των εκ-

θέσεων  πραγματογνωμοσυνών , όσο  και  εκ  των  υστέρων   απαντήσεων   ή   συμπλη-

ρώσεων ,  οι οποίες  εκφράζουν   την  επιστημονική  κρίση   του   συντάκτη  τους , ο   ο-

ποίος   τις   σφραγίζει     και   τις   υπογράφει   . 

 

 

1.18 Δαπάνες  Πραγμ/νης  -  Αμοιβή  Πραγμ/νων  
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1.19 Έξοδα   Πραγματογνωμόνων  

 

 

 

 

1.20 Κώδικας   Δεοντολογίας  -  Ευθύνες   Πραγματογνωμόνων   

i. Ο   Πραγματογνώμονας   οφείλει   να    ασκήσει    τα  καθήκοντά   του  εντός   του   

πλαισίου  που  θέτει  η   ισχύουσα    νομοθεσία  ,  ο  κανονισμός   δεοντολογίας    

του   επαγγέλματος   του  Μηχανικού   και  οι   αποφάσεις   των   οργάνων   του  

ΤΕΕ .  
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ii. Σημείωμα της Διοικούσας  Επιτροπής  ΤΕΕ/ΤΑΚ  προς  τους   Πραγματο-

γνώμονες  του  Τμήματος 

 Συνάδελφοι, σας  κάνουμε  γνωστό  ότι  σε  ορισμένες περιπτώσεις εκπόνησης  πραγματογνωμοσυ-

νών,  ελάχιστες  ευτυχώς ,  ανακύπτει  πρόβλημα  αντιδεοντολογικής  συμπεριφοράς συναδέλφων.  

Πιο  συγκεκριμένα , συνάδελφοι  που  ορίζονται πραγματογνώμονες  προκειμένου  να απαντήσουν  σε  

αιτήματα - ερωτήματα  πολιτών  που  αφορούν  υποθέσεις τους,  παραδίδουν κανονικά  τις  πραγμα-

τογνωμοσύνες  οι  οποίες  τους  ανατίθενται,  όμως  - ίσως μετά  και  από  πίεση - από  τους αιτού-

ντες,  αποδέχονται  εργασία  τεχνική  (μελέτη ή ανάληψη επίβλεψης) που  αφορά  το ίδιο  έργο με αυ-

τό  της  πραγματογνωμοσύνης. 

Είναι προφανές ότι η παραπάνω πρακτική είναι αντιδεοντολογική  για  τον απλού-στατο  λόγο ότι  ο 

Μηχανικός – Πραγματογνώμονας  παρεμβαίνει  στο  έργο συναδέλφου του, τη στιγμή μάλιστα  που 

για  το συγκεκριμένο έργο υπάρχει διένεξη, που  είτε  ήδη  έχει  ανατεθεί  στη δικαιοσύνη  είτε  
πρόκειται  να οδηγηθεί σε αυτή. 

Εξάλλου, αντιστρέφοντας τα όσα ρητά αναφέρονται στην  « Περίπτωση εξαίρεσης » του κειμένου με 

τίτλο «ΠΕΡΙ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Τ.Ε.Ε.»   ( με βάση το οποίο εκπο-

νούνται οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου πανελλαδικά ),  

αφού  ο  πραγματογνώμονας,  (με βάση την παραπάνω παράγραφο), πρέπει να παραιτηθεί  άμεσα  

στην  περίπτωση  κατά  την οποία  αφού  πάρει  τα  έγγραφα διορισμού διαπιστώσει  ότι  έχει  σχέση  

με  την  υπόθεση  που  του  ανατίθεται  (ως μελετητής, επιβλέπων, τεχνικός σύμβουλος ενός των αντι-

δίκων μερών, μάρτυρας σε δικαστήριο),  

τότε πόσο  μάλλον  δεν  πρέπει  να  «εμπλακεί»  στην  υπόθεση  εκ  των  υστέρων,  αναλαμβάνοντας  

τεχνική  εργασία σχετιζόμενη  με  την  υπόθεση  που  του  έχει  ανατεθεί. 

 

 

 


