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ΠΡΟΣ:  

▪ Τους Μηχανικούς - μέλη του Τμήματος1 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή νέων μελών στο Μητρώο 

Πραγματογνωμόνων. 

Συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος της 

10/16.01.1935 «περί καθορισμού των επί των διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών 

δικαιωμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και των παρ' αυτού 

διοριζομένων διαιτητών και πραγματογνωμόνων»: “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 που εκτελούνται σύμφωνα με την παραπάνω 

διάταξη 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 (ρηγματώσεις 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 του έργου, η σωστή λειτουργία 

εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, ο έλεγχος θορύβου η ρυπάνσεως από τη λειτουργία 

εγκαταστάσεων κ.λ.π. 

 
1 Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προβολής στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
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Διευκρινίζεται ότι, οι πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο αποφαίνονται επί των τιθέμενων τεχνικών ζητημάτων και δεν επιλύουν 

ζητήματα νομικής φύσεως ούτε σχετίζεται με εκείνες που διατάσσεται από τις 

δικαστικές αρχές κατά τα άρθρα 368 επ. του Κ.Πολ.Δικ.. 

Η επιλογή του πραγματογνώμονα-μέλους του ΤΕΕ/ΤΑΚ, με την κατάλληλη κατά 

περίπτωση ειδικότητα, γίνεται κατά κανόνα από τα τηρούμενα μητρώα 

πραγματογνωμόνων τα οποία έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

Για την ανανέωση των παραπάνω μητρώων και την προσθήκη σε αυτών νέων 

συναδέλφων η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ προσκαλεί τα μέλη του για την εγγραφή τους στο 

«Μητρώο Πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ». 

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική 

αίτηση και να την υποβάλλουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στα γραφεία του 

Τμήματος (οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, τηλ.: 2810- 342520, Fax: 2810-

281128, e-mail: teetak@tee.gr).       

 

 
Εσωτερική Διανομή: 

• ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ 

• Προεδρείο «Α» 

• Πρόεδρο Πειθαρχικού  

• ΝΕ-Λασιθίου 

• Γραφείο Μηχανικών 

• Φάκελος ΔΕ 

• Φάκελος Πραγματογνωμοσυνών 

• Χρονολογικό Αρχείο 

 

 

 Συνημμένα: 

• Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Πραγματογνωμόνων. 

• Γενικοί όροι διενέργειας πραγματογνωμοσυνών για τους πραγματογνώμονες 

(http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemi

d=117) 
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