
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

Θεωρούμε  ότι ο ορισμός Πραγματογνωμόνων είναι πολύ σημαντική διαδικασία για το ΤΕΕ καθώς 

έχει να κάνει κυρίως με διαφορές μεταξύ πολιτών που αφορούν ζητήματα περιουσίας, θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ πολλές φορές άπτονται θεμάτων ασφαλείας των κατασκευών 

και των εγκαταστάσεων που οδηγούν σε ατυχήματα. Οι περισσότερες πραγματογνωμοσύνες 

προορίζονται για προσφυγές στα Δικαστήρια  Τα ίδια τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί σε 

περιπτώσεις προσφυγών πολιτών κατά πραγματογνωμοσυνών του ΤΕΕ, ότι το ΤΕΕ δεν φέρει 

ευθύνη για το περιεχόμενο της Πραγματογνωμοσύνης, καθώς την ευθύνη την φέρει αποκλειστικά ο 

Πραγματογνώμονας, αλλά φέρει μεγάλη ευθύνη για τον ορισμό του Πραγματογνώμονα, ο οποίος 

πρέπει να έχει επάρκεια και αντικειμενικότητα. Ως εκ τούτου η  διαδικασία ορισμού των 

πραγματογνωμόνων πρέπει να εξασφαλίζει τη διαφάνεια , αντικειμενικότητα και κυρίως την 

επιστημονική επάρκεια και τεχνική αρτιότητα  ώστε οι πραγματογνωμοσύνες να είναι αδιάβλητες, 

έγκυρες και ποιοτικές και να αντιστοιχούν στο κύρος του ΤΕΕ.  

Προτείνουμε: 

1. Οι Πραγματογνώμονες να αξιολογούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια (γνωστικά ή 

επαγγελματικά)  και με βάση αυτά τα σταθερά κριτήρια που διαβάζονται με τη λογική 0-1 

να κατατάσσονται στους πίνακες ανά θεματικό γνωστικό επαγγελματικό αντικείμενο. 

2. Να ορισθεί τριμελής επιτροπή από μέλη της Δ.Ε. η οποία σε συνεργασία με το αρμόδιο 

γραφείο, να προτείνει από τον πίνακα αξιολόγησης με κυκλική διαδικασία τους 

πραγματογνώμονες. 

3. Να τεθεί όριο στις συνεχείς αναθέσεις πραγματογνωμόνων, ώστε να μην γίνει επάγγελμα 

για λίγους. Να είναι υποχρεωτικό το rotation και να μην μπορεί κάποιος να αναλαμβάνει 

πχ. πάνω από μία το χρόνο. Όσοι μπαίνουν στις λίστες να αναφέρουν και πόσες 

πραγματογνωμοσύνες έκαναν την τελευταία 5ετία για να υπάρχει το κριτήριο της μη  

προνομιακής μεταχείρισης. 

4. Σε τακτά διαστήματα (ανά εξάμηνο) να ενημερώνεται η Δ.Ε. για τους διενεργηθέντες 

ορισμούς. 

5. Να ξανασυσταθεί η άτυπη επιτροπή δευτεροβάθμιου ελέγχου (δεν προβλέπεται από τη  

νομοθεσία) που στο παρελθόν είχε λειτουργήσει πολύ καλά και είχε αντιμετωπίσει με  

επιτυχία κάποιες πολύ δύσκολες περιπτώσεις. 

Για τη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών 

                                                                                 Πέτη Πέρκα 

 


