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          ΓΙΑ τους ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ 
           (σύμφωνα με την Α1/Σ40/2007 Απόφαση της ΔΕ/ ΤΕΕ) 
 
 
             
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ               

    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ- 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
Νίκης 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ 
τηλ.    210 3291256,  210 3291447 
e-mail: pragmatognomosines@central.tee.gr  

 
 
Κυρία, Κύριε 

Στα χέρια σας κρατάτε: 

• μια Αίτηση για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης που υποβλήθηκε στο ΤΕΕ 
• ένα έγγραφο Ορισμού Πραγματογνώμονα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης  
• ένα Εντυπο αξιολόγησης 

Η δυνατότητα του Τ.Ε.Ε. να διενεργεί πραγματογνωμοσύνες για τεχνικά θέματα  παρέχεται από το άρθρο 
2 του διατάγματος  της 10.01.1935, που έχει ως εξής: 

‘‘Το Τεχνικόν Επιμελητήριον δικαιούται, τη αιτήσει οιουδήποτε εις την εκτέλεσιν 
πραγματογνωμοσυνών επί τεχνικών ζητημάτων, εμπιπτόντων εις την αρμοδιότητα και την 
εμπειρίαν των μελών αυτού, ως ταύτα καθορίζονται εκ των εκάστοτε περί μελών του 
Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων’’. 

Αντικείμενο πραγματογνωμοσυνών του ΤΕΕ αποτελούν τεχνικά θέματα, όπως π.χ. οι εκτιμήσεις 
κατασκευών και εγκαταστάσεων, οι επιμετρήσεις τεχνικών εργασιών, οι διαπιστώσεις κακοτεχνιών και η 
εκτίμηση του τρόπου και κόστους αποκατάστασής  τους, η εξήγηση φαινομένων τεχνικής φύσεως 
(ρήγματα σε οικοδομικά στοιχεία, υγρασίες κ.λ.π.), ο έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και 
όρων σε κατασκευές, ο έλεγχος εφαρμογής του Γ.Ο.Κ., ο προσδιορισμός του σταδίου εξέλιξης έργου, η 
σωστή λειτουργία εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, ο έλεγχος θορύβου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία 
εγκαταστάσεων κ.λπ. 
 
Η κατά τα ανωτέρω διενεργούμενη πραγματογνωμοσύνη δεν έχει σχέση με εκείνην που διατάσσεται από 
τις δικαστικές αρχές κατά τα άρθρα 368 επ. του Κ.Πολ.Δικ., ούτε επηρεάζεται από την τυχόν δικαστική 
πορεία της υπόθεσης. 
 
Το ΤΕΕ ορίζει Πραγματογνώμονα/νες από τα ενεργά Μέλη του. 
 
Ο Πραγματογνώμονας, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο έγγραφο Ορισμού, ανέλαβε να 
διενεργήσει Πραγματογνωμοσύνη στα θέματα που τίθενται στην επισυναπτόμενη Αίτηση. Σύμφωνα με τις 
πάγιες διαδικασίες του, το ΤΕΕ ενημερώνει όλες τις πλευρές, που κατά δήλωση του αιτούντα, έχουν 
έννομο συμφέρον ή εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα υπό εξέταση θέματα.  
 
Το έγγραφο Ορισμού του Πραγματογνώμονα αποστέλλεται την ίδια ημέρα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 
 
Αν επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στη διαδικασία της Πραγματογνωμοσύνης, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με τον Πραγματογνώμονα και να ενημερωθείτε για τη μέρα και την ώρα της αυτοψίας. Σε διαφορετική 
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περίπτωση, μπορείτε να δηλώσετε την άρνησή σας να συμμετάσχετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη 
διαδικασία, επικοινωνώντας και αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο στον Πραγματογνώμονα ή στο e-mail 
του Τμήματος Επαγγελματικών Διαφορών & Διαμεσολάβησης. 
 
Εφόσον για την ορθή διεκπεραίωση της Πραγματογνωμοσύνης, απαιτείται αυτοψία σε χώρο αποκλειστικά 
δικής σας ευθύνης, νομής, κατοχής ή κυριότητας, ζητείται η συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση άρνησης 
της πρόσβασης στον Πραγματογνώμονα αυτός υποβάλλει στο ΤΕΕ Έκθεση Ενεργειών, καταγράφοντας τις 
εως τότε ενέργειές του.  
 
Ολα τα εμπλεκόμενα μέρη αντιμετωπίζονται ισότιμα, προσκομίζουν όσα στοιχεία τους ζητηθούν ή τα ίδια 
κρίνουν αναγκαία ή χρήσιμα για το εξεταζόμενο θέμα και παραδίδουν στον Πραγματογνώμονα, εφόσον το 
κρίνουν σκόπιμο, υπομνήματα με τις απόψεις τους. Σε όλη τη διαδικασία μπορούν να υποκαθιστούνται ή 
να υποβοηθούνται από τους τεχνικούς ή νομικούς τους συμβούλους.  
 
Ο Πραγματογνώμονας διερευνά και απαντά αυστηρά και μόνον τα θέματα που ζητούνται στην αίτηση προς 
το ΤΕΕ. Αν επιθυμείτε να θέσετε και άλλα θέματα προς διερεύνηση, πέραν αυτών που έχουν τεθεί από 
τον αιτούντα, έχετε αυτή τη δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετική αίτηση και καταβάλλοντας την ανάλογη 
προκαταβολή δαπάνης.  
 
Η σχέση Αιτούντα – Πραγματογνώμονα δεν είναι σχέση Εργοδότη – Αναδόχου. 
 
Ο Πραγματογνώμονας δεν επιτρέπεται να ανακοινώσει το πόρισμά του ή στοιχεία του στα εμπλεκόμενα 
μέρη πριν την υποβολή της στο ΤΕΕ και την εξόφλησή της από τον αιτούντα. 
 
Μετά την κατάθεση της Εκθεσης Πραγματογνωμοσύνης στο ΤΕΕ από τον Πραγματογνώμονα και την 
κοστολόγησή της από το ΤΕΕ, ο αιτών καλείται να πληρώσει το υπόλοιπο της δαπάνης και να την 
παραλάβει. Θα κοινοποιηθεί και σε σας σχετικό έγγραφο οτι την παρέλαβε. Αν επιθυμείτε αντίγραφο της 
Έκθεσης, μπορείτε με μια αίτηση στο Τμήμα Επαγγελματικών Διαφορών & Διαμεσολάβησης ή στο 
Πρωτόκολλο του ΤΕΕ να σας χορηγηθεί (εντός τεσσάρων ημερών από την αίτησή σας), χωρίς χρηματική 
επιβάρυνση, προσκομίζοντας συμπληρωμένο το Εντυπο Αξιολόγησης, που επισυνάπτεται. Με το 
συγκεκριμένο Εντυπο μπορείτε να αξιολογήσετε τον Πραγματογνώμονα και το αρμόδιο Τμήμα, αλλά και να 
καταγράψετε τα όποια σχόλια, παράπονα και προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. 
 
Μετά την παραλαβή της Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης από τον αιτούντα – γεγονός για το οποίο 
ενημερώνεστε γραπτά όπως προαναφέρθηκε – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, μέσα σε διάστημα τριών 
(3) μηνών, διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης, υποβάλλοντας 
στο ΤΕΕ σχετικό αίτημα, στο οποίο και θα διατυπώνονται σαφώς τα ερωτήματά σας και τα όποια σημεία 
χρήζουν αποσαφήνισης, και το οποίο θα διαβιβάζεται στον Πραγματογνώμονα προκειμένου να απαντήσει. 
Αν δεν ζητήσετε αντίγραφο εντός της παραπάνω προθεσμίας, διατηρείτε το δικαίωμα να παραλάβετε 
αντίγραφο οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε, αλλά οποιοδήποτε αίτημά σας για διευκρινίσεις επι της 
Πραγματογνωμοσύνης, δεν θα γίνει αποδεκτό.  
 
Αν κάποιο από τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα) έχει αναγραφεί λάθος στο 
έγγραφο Ορισμού, ή επιθυμείτε να δηλώσετε διαφορετική διεύθυνση αλληλογραφίας, ή ακόμη και για τις 
όποιες απορίες ή πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα 
Επαγγελματικών Διαφορών & Διαμεσολάβησης. 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 


