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ΟΡΟΖ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΩΜΟΤΝΩΝ

A. Γεκηθέξ Πιενμθμνίεξ
1. Η δςναηόηηηα ηος ΤΕΕ/ΤΚΜ να διενεπγεί ππαγμαηογνωμοζύνερ για ηεσνικά θέμαηα ζηην πεπιοσή εςθύνηρ ηος
(Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ) παπέσεηαι από ηο άπθπο 2 ηος διαηάγμαηορ ηηρ 10.01.1935, πος έσει ωρ εξήρ:
Απθπο 2.
‘‘Το Τεσνικόν Επιμεληηήπιον δικαιούηαι, ηη αιηήζει οιοςδήποηε ειρ ηην εκηέλεζιν ππαγμαηογνωμοζςνών επί
ηεσνικών ζηηημάηων, εμπιπηόνηων ειρ ηην απμοδιόηηηα και ηην εμπειπίαν ηων μελών αςηού, ωρ ηαύηα
καθοπίζονηαι εκ ηων εκάζηοηε πεπί μελών ηος Τ.Ε.Ε. κειμένων διαηάξεων’’.

2. Ακηηθείμεκμ Πναγμαημγκςμμζοκώκ πμο εθηειμύκηαη θαηά ηεκ ακςηένς δηάηαλε απμηειμύκ, επμμέκςξ,
ηεπκηθά ζέμαηα, όπςξ π.π. μη εθηημήζεηξ θαηαζθεοώκ θαη εγθαηαζηάζεςκ, μη επημεηνήζεηξ ηεπκηθώκ
ενγαζηώκ, μη δηαπηζηώζεηξ θαθμηεπκηώκ θαη ε εθηίμεζε ημο ηνόπμο θαη θόζημοξ απμθαηάζηαζήξ ημοξ, ε
ελήγεζε θαηκμμέκςκ ηεπκηθήξ θύζεςξ (νήγμαηα ζε μηθμδμμηθά ζημηπεία, ογναζίεξ θ.ι.π.), μ έιεγπμξ
εθανμμγήξ ηεπκηθώκ πνμδηαγναθώκ θαη όνςκ ζε θαηαζθεοέξ, μ έιεγπμξ εθανμμγήξ ημο Γ.Ο.Η., μ
πνμζδημνηζμόξ ημο ζηαδίμο ελέιηλεξ ημο ένγμο, ε ζςζηή ιεηημονγία εγθαηαζηάζεςκ θαη μεπακεμάηςκ, μ
έιεγπμξ ζμνύβμο ή νοπάκζεςξ από ηε ιεηημονγία εγθαηαζηάζεςκ θ.ι.π. Οη πναγμαημγκώμμκεξ πμο
μνίδμκηαη από ημ ΣΓΓ απμθαίκμκηαη επί ηςκ ηηζεμέκςκ ηεπκηθώκ δεηεμάηςκ θαη δεκ επηιύμοκ δεηήμαηα
κμμηθήξ θύζεςξ.
3. Ε θαηά ηα ακςηένς δηεκενγμύμεκε Πναγμαημγκςμμζύκε δεκ έπεη ζπέζε με εθείκεκ πμο δηαηάζζεηαη
από ηηξ δηθαζηηθέξ ανπέξ θαηά ηα άνζνα 368 επ. ημο Η.Πμι.Δηθ., μύηε επενεάδεηαη από ηεκ ηοπόκ
δηθαζηηθή πμνεία ηεξ οπόζεζεξ.
Β. Τπμβμιή αίηεζεξ
1. Πνμθεημέκμο ημ ΣΓΓ κα μνίζεη Πναγμαημγκώμμκα, απαηηείηαη ε οπμβμιή ζπεηηθήξ αίηεζεξ εθ μένμοξ
ημο εκδηαθενμμέκμο, ε μπμία πνέπεη κα πενηιαμβάκεη:



Πιήνε ζημηπεία ημο αηημύκημξ (Οκμμαηεπώκομμ, Δηεύζοκζε θαημηθίαξ θαη αιιειμγναθίαξ,
Σειέθωκα επηθμηκωκίαξ)
Πιήνε ζημηπεία (Οκμμαηεπώκομμ, Δηεύζοκζε θαημηθίαξ θαη αιιειμγναθίαξ, Σειέθωκα
επηθμηκωκίαξ) ηωκ ιμηπώκ εμπιεθμμέκωκ μενώκ ηα μπμία αθμνά ημ ηεπκηθό δήηεμα πμο ζα
απμηειέζεη ακηηθείμεκμ ηεξ Πναγμαημγκωμμζύκεξ.
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εμεηώκεηαη όηη ημ ΣΓΓ ζεωνεί απαναίηεηε ηεκ εκεμένωζε ηωκ εμπιεθόμεκωκ - θαζ’
μημκδήπμηε ηνόπμ - πιεονώκ ζε μηα οπόζεζε θαη ηε ζομμεημπή ημοξ ζηε δηαδηθαζία, εθόζμκ θαη
ηα ίδηα ημ επηζομμύκ. Ωξ εθ ημύημο ε αθνίβεηα ηωκ ζημηπείωκ επηθμηκωκίαξ είκαη ζεμακηηθή
πνμθεημέκμο κα μεκ οπάνλμοκ θαζοζηενήζεηξ (επηζηνμθή αιιειμγναθίαξ, αδοκαμία ημο
Πναγμαημγκώμμκα κα επηθμηκωκήζεη με θάπμημ μένμξ).
ύκημμμ ηζημνηθό θαη πενηγναθή ημο ακηηθεημέκμο ηεξ Πναγμαημγκωμμζύκεξ.
Σα ζέμαηα – ενωηήμαηα επί ηωκ μπμίωκ δεηείηαη ε γκωμμδόηεζε ημο Πναγμαημγκώμμκα (π.π.
δηαπίζηωζε, δηενεύκεζε αηηίωκ, δηαηύπωζε πνμηάζεωκ – ιύζεωκ, επημέηνεζε, θαζμνηζμόξ
μνίωκ, εθηίμεζε θόζημοξ θ.ι.π.) , δηαηοπωμέκα με ζαθήκεηα θαη αθνίβεηα.

2. Αηηήζεηξ πμο δεκ πενηέπμοκ ηα ζημηπεία ηεξ πνμεγμομέκεξ παναγνάθμο ή δεκ πνμζδημνίδμοκ με
ζαθήκεηα ημ ακηηθείμεκμ ηεξ δεημύμεκεξ Πναγμαημγκςμμζύκεξ απμννίπημκηαη ςξ αόνηζηεξ. Γάκ ε
αίηεζε είκαη πιήνεξ, ηόηε ε αίηεζε ζεςνείηαη από ημ ελμοζημδμηεμέκμ με απόθαζε ηεξ ΔΓ ημο
ΣΓΓ/ΣΗΜ μέιμξ ηεξ ή από ημκ Πνόεδνμ ηεξ ΔΓ, θαη μνίδεηαη ημ θόζημξ ηεξ πναγμαημγκςμμζύκεξ.
3. Γηα ημκ μνηζμό πναγμαημγκώμμκα θαη ηεκ ζοκέπηζε ηεξ δηαδηθαζίαξ ηεξ πναγμαημγκςμμζύκεξ μ αηηώκ
οπμπνεμύηαη κα πνμπιενώζεη ημ μνηζζέκ θόζημξ ηεξ πναγμαημγκςμμζύκεξ ζημ ΣΓΓ/ΣΗΜ.
4. Γάκ μ αηηώκ δεκ πνμπιενώζεη εκηόξ εκόξ μεκόξ ημ μνηζζέκ θόζημξ ηεξ πναγμαημγκςμμζύκεξ ε
αίηεζε ημο ηίζεηαη ζημ ανπείμ.
5. Ε θαηαβμιή ηεξ δαπάμεξ ηεξ πναγμαημγκςμμζύκεξ ηεθμαίνεη όηη μ αηηώκ απμδέπεηαη νεηά θαη
ακεπηθύιαθηα ημ εύιμγμ ημο θόζημοξ θαη ημοξ πανόκηεξ όνμοξ δηεκένγεηαξ ηεξ
Πναγμαημγκςμμζύκεξ, μη μπμίμη ζοκμδεύμοκ ημ έκηοπμ ηεξ αίηεζεξ θαη είκαη ακανηεμέκμη ζηεκ
ηζημζειίδα ημο ΣΓΓ/ΣΗΜ. Ε δαπάκε πενηιαμβάκεη ηεκ αμμηβή ημο πναγμαημγκώμμκα (2/3 ημο
ζοκόιμο) θαη ηα δηθαηώμαηα ημο ΣΓΓ/ΣΗΜ (1/3 ημο ζοκόιμο).
Γ. Ονηζμόξ Πναγμαημγκώμμκα
1. Σμ ΣΓΓ/ΣΗΜ μνίδεη θάζε θμνά ςξ Πναγμαημγκώμμκα Μέιμξ ημο Μεηνώμο Πναγμαημγκςμόκςκ πμο
αοηό ηενεί, ημ μπμίμ έπεη ηεκ θαηάιιειε εηδηθόηεηα γηα ηεκ δηελαγςγή ηεξ αηημύμεκεξ
Πναγμαημγκςμμζύκεξ.
2. Σμ έγγναθμ μνηζμμύ ημο Πναγμαημγκώμμκα θμηκμπμηείηαη ζε όια ηα εμπιεθόμεκα μένε (αηημύκηα,
Πναγμαημγκώμμκα θαη ιμηπά εμπιεθόμεκα μένε). ημ έγγναθμ αοηό, ακαγνάθεηαη ημ όκμμα, ημ επώκομμ,
ε εηδηθόηεηα, ε επαγγειμαηηθή δηεύζοκζε ημο πναγμαημγκώμμκα, ηα ακηίζημηπα ζημηπεία ημο αηημύκημξ
ηεκ πναγμαημγκςμμζύκε θαη θάζε άιιμο εμπιεθμμέκμο μένμοξ, θαζώξ επίζεξ θαη ηα ηειέθςκα
επηθμηκςκίαξ όιςκ ηςκ ακςηένς.
Δ. Δηεκένγεηα Πναγμαημγκωμμζύκεξ
1. Ο Πναγμαημγκώμμκαξ ακηημεηςπίδεη ημκ αηημύκηα θαη ηα ιμηπά εμπιεθόμεκα μένε ηζόηημα. Δεηά από
αοημύξ κα ημο πανάζπμοκ θάζε ζημηπείμ πμο θαηά ηεκ θνίζε ημο είκαη ακαγθαίμ ή πνήζημμ γηα ηεκ
δηελαγςγή ηεξ πναγμαημγκςμμζύκεξ. Σέημημο είδμοξ ζημηπεία, θαζώξ θαη οπμμκήμαηα με ηηξ απόρεηξ
ημοξ, έπμοκ ηεκ δοκαηόηεηα κα πνμζθμμίζμοκ ζημκ Πναγμαημγκώμμκα μ αηηώκ θαη θάζε εμπιεθόμεκμ
μένμξ, οπμβμεζμύμεκμη εθόζμκ ημ επηζομμύκ από ηεπκηθό ζύμβμοιμ.
2. Ο Πναγμαημγκώμμκαξ, ζε ζοκεκκόεζε με όια ηα εμπιεθόμεκα μένε μνίδεη, ημ ζοκημμόηενμ δοκαηόκ,
εμένα αοημρίαξ. Αοημρία είκαη δοκαηόκ κα δηεκενγεζεί πςνηζηά με θάζε εμπιεθόμεκμ μένμξ, ακ ημ
επηβάιμοκ μη μεηαλύ ημοξ ζπέζεηξ θαη ημ επηζομμύκ θαη ηα ίδηα. Ο αηηώκ έπεη ηεκ απμθιεηζηηθή εοζύκε κα
δηαζθαιίζεη ζημκ Πναγμαημγκώμμκα ηεκ πνόζβαζε ζημ πνμξ δηενεύκεζε ακηηθείμεκμ θαη ζηα ζημηπεία πμο
ημ αθμνμύκ. Γηδηθώξ μ αηηώκ έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα ιάβεη θάζε ακαγθαίμ δηθαζηηθό ή άιιμ μέηνμ
πνμθεημέκμο κα θαηαζηεί δοκαηή ε δηεκένγεηα αοημρίαξ από ημκ Πναγμαημγκώμμκα. Ακ μ αηηώκ
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παναιείρεη κα ιάβεη ηα ακαγθαία μέηνα με απμηέιεζμα κα μεκ θαηαζηεί δοκαηή ε δηεκένγεηα αοημρίαξ από
ημκ Πναγμαημγκώμμκα, μ ηειεοηαίμξ δηαθόπηεη ηεκ Πναγμαημγκςμμζύκε, θαη ζοκηάζζεη ζπεηηθή Έθζεζε
Γκενγεηώκ ηεκ μπμία απμζηέιιεη ζημ ΣΓΓ/ΣΗΜ. Ακ μ αηηώκ επηζομεί ηε δηαθμπή ηεξ
Πναγμαημγκςμμζύκεξ μθείιεη κα εκεμενώζεη άμεζα ημκ Πναγμαημγκώμμκα θαη γναπηώξ ημ ΣΓΓ/ΣΗΜ.
3. ε πενηπηώζεηξ όπμο γηα ηε δηεκένγεηα ηεξ Πναγμαημγκςμμζύκεξ απαηημύκηαη μεγάιεξ μεηαθηκήζεηξ
(π.π. ζε κεζηά) ή δηακοθηενεύζεηξ ή ζεμακηηθέξ αμμηβέξ ζε ηνίημοξ (ημπμγναθηθό ζοκενγείμ, ζοκενγείμ
επημεηνήζεςκ, ενγαζηενηαθέξ μεηνήζεηξ, εηδηθέξ δμθημέξ) ηα ζπεηηθά έλμδα θαη μόκμκ αοηά (εηζηηήνηα,
έλμδα δηακοθηένεοζεξ, αμμηβέξ ζοκενγείςκ, έλμδα ενγαζηενηαθώκ μεηνήζεςκ θαη εηδηθώκ δμθημώκ)
θαηαβάιιμκηαη απ’ εοζείαξ από ημκ αηημύκηα ζημκ Πναγμαημγκώμμκα, ζημ ενγαζηήνημ ή ζημ ζοκενγείμ
ακηίζημηπα. Σα ζπεηηθά παναζηαηηθά πμο αθμνμύκ ημκ Πναγμαημγκώμμκα ακηαπμδίδμκηαη ζημκ αηημύκηα
(ακηίγναθά ημοξ, οπμγεγναμμέκα από ημκ αηημύκηα, πνμζθμμίδμκηαη ζημ ΣΓΓ θαηά ηεκ πανάδμζε ηεξ
Έθζεζεξ). Ε επηιμγή ηςκ θαηάιιειςκ ζοκενγείςκ ή ενγαζηενίςκ γίκεηαη από ημκ Πναγμαημγκώμμκα.
4. Ο Πναγμαημγκώμμκαξ δηενεοκά αοζηενώξ θαη μόκμκ ηα ηεπκηθά δεηήμαηα επί ηςκ μπμίςκ έπεη
δεηεζεί ε πναγμαημγκςμμζύκε. Δεηήμαηα με ηεπκηθά, ηα μπμία ηίζεκηαη εκδεπμμέκςξ με ηεκ ζπεηηθή
αίηεζε δεκ ελεηάδμκηαη από ημκ Πναγμαημγκώμμκα.
5. Ο Πναγμαημγκώμμκαξ δεκ επηηνέπεηαη κα ακαθμηκώζεη ημ πόνηζμα ή ζημηπεία ηεξ Γθζέζεώξ ημο ζημκ
αηημύκηα ή ζε μπμημδήπμηε άιιμ εμπιεθόμεκμ μένμξ.
6. Ηαηά ηε δηάνθεηα δηεκένγεηαξ ηεξ Πναγμαημγκςμμζύκεξ δεκ επηηνέπεηαη ε οπμβμιή πνμζζέηςκ
ενςηεμάηςκ αθόμε θαη ακ αοηά αθμνμύκ ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ίδηαξ Πναγμαημγκςμμζύκεξ. Ε οπμβμιή
ζπεηηθμύ αηηήμαημξ ηζμδοκαμεί με θαηάζεζε αίηεζεξ κέαξ Πναγμαημγκςμμζύκεξ θαη αθμιμοζείηαη ε
δηαδηθαζία ηςκ θεθαιαίςκ Β, Γ θαη Δ ημο πανόκημξ. Ωξ αίηεζε γηα ηεκ δηελαγςγή κέαξ
πναγμαημγκςμμζύκεξ ζεςνείηαη θαη ε εθ μένμοξ ηςκ ιμηπώκ εμπιεθμμέκςκ μενώκ οπμβμιή πνόζζεηςκ
ενςηεμάηςκ θαη μάιηζηα είηε αοηά οπμβιεζμύκ πνηκ, είηε μεηά ηεκ θαηάζεζε ηεξ Γθζέζεςξ
Πναγμαημγκςμμζύκεξ. Ηαη ζηηξ δύμ ακςηένς πενηπηώζεηξ μνίδεηαη θαηά πνμηίμεζε από ημ ΣΓΓ/ΣΗΜ μ
ίδημξ Πναγμαημγκώμμκαξ.
Γ. Πανάδμζε ηεξ Έθζεζεξ Πναγμαημγκωμμζύκεξ
1. Ε Έθζεζε Πναγμαημγκςμμζύκεξ θαηαηίζεηαη από ημκ Πναγμαημγκώμμκα ζημ ΣΓΓ/ΣΗΜ. Σμ
ΣΓΓ/ΣΗΜ εκεμενώκεη εγγνάθςξ ημκ αηημύκηα θαη ηα ιμηπά εμπιεθόμεκα μένε πενί ηεξ μιμθιήνςζεξ θαη
ηεξ παναιαβήξ από ημκ αηημύκηα ηεξ Έθζεζεξ Πναγμαημγκςμμζύκεξ. ε θάζε πενίπηςζε, μεηά ηεκ
παναιαβή ηεξ Έθζεζεξ από αηημύκηα, ημ ΣΓΓ δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα πμνεγήζεη ακηίγναθμ ηεξ ίδηαξ
Έθζεζεξ πνμξ θάζε ηνίημ πμο επηθαιείηαη ηδηαίηενμ έκκμμμ ζομθένμκ.
2. Δηθαίςμα εκζηάζεςξ επί ηεξ Έθζεζεξ Πναγμαημγκςμμζύκεξ δεκ ακαγκςνίδεηαη. Ο αηηώκ δηαηενεί ημ
δηθαίςμα εκηόξ ηνηώκ (3) ημ πμιύ μεκώκ από ηεκ παναιαβή ηεξ Έθζεζεξ Πναγμαημγκςμμζύκεξ κα
δεηήζεη εγγνάθςξ δηεοθνηκίζεηξ επί ζεμείςκ ηεξ. Ε ζπεηηθή αίηεζε οπμβάιιεηαη ζημ ΣΓΓ, ημ μπμίμ ηεκ
δηαβηβάδεη ζημκ Πναγμαημγκώμμκα θαη ηεκ θμηκμπμηεί ζηα ιμηπά εμπιεθόμεκα μένε. Δηθαίςμα πανμπήξ
δηεοθνηκίζεςκ δηαηενεί επίζεξ θάζε άιιμ εμπιεθόμεκμ μένμξ εθ’ όζμκ οπμβάιεη ζπεηηθό αίηεμα ζημ ΣΓΓ
εκηόξ ηνηώκ (3) ημ πμιύ μεκώκ από ηεκ θαηά ηεκ πνμεγμύμεκε πανάγναθμ θμηκμπμίεζε μιμθιήνςζεξ θαη
ηεξ παναιαβήξ από ημκ αηημύκηα ηεξ Έθζεζεξ Πναγμαημγκςμμζύκεξ. Ε απάκηεζε ημο
Πναγμαημγκώμμκα θμηκμπμηείηαη ζημκ αηημύκηα θαη ζηα ιμηπά εμπιεθόμεκα μένε.
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