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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 

 

Η Συμφωνία αυτή έγινε την …..ημέρα του μηνός………….. του έτους 20……., 

 

ΜΕΤΑΞΥ 

του/της κ. ………………………………………….……..1, ……………………………..…………………….2, με 

Α.Μ. ΕΤΕΚ …………………….3 από …………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………....4, 

(στο εξής «Πραγματογνώμονας») 

 

ΚΑΙ 

του/της κ. ………………………………………….……..5, με ……………………………..……………………6, από 

…………………………………………………………..……………………………..…………………………………………....7, 

(στο εξής «Αιτητής») 

 

που από τώρα και στο εξής θα αναφέρονται τα «Μέρη», 

ΕΠΕΙΔΗ ο Αιτητής αποτάθηκε στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (στο 

εξής «ΕΤΕΚ») αιτούμενος τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης για 

…………………………………….………………………………………………….………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..8 (στο εξής «Πραγματογνωμοσύνη»), σύμφωνα με τη 

συνημμένη επιστολογραφία [Παράρτημα 01], 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Πραγματογνώμονας αποδέχτηκε τον διορισμό του ως 

Πραγματογνώμονας σε ότι αφορά την Πραγματογνωμοσύνη στην πιο πάνω υπόθεση 

σύμφωνα με τη συνημμένη επιστολογραφία [Παράρτημα 02], 

 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΠAΝΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ 

ΠΙΟ ΚΑΤΩ: 

1. Ο Αιτητής αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τον διορισμό του 
Πραγματογνώμονα για τη διεξαγωγή της Πραγματογνωμοσύνης. 

 

                                                 
1 Ονοματεπώνυμο 
2 Κλάδος ΕΤΕΚ 
3 Αριθμός Μητρώου ΕΤΕΚ 
4 Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) 
5 Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου 
6 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή αριθμός εγγραφής εταιρείας ή/και αριθμός Φ.Π.Α 
7 Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 
8 Όπως αναφέρεται στην επιστολογραφία με το ΕΤΕΚ 
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2. Οι όροι εντολής του Πραγματογνώμονα είναι η γνωμάτευση σχετικά με τα εξής 

θέματα:  
 

1. …………………………………………………………………………………....................................... 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………....................................... 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………....................................... 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Η Πραγματογνωμοσύνη εκτιμάται ότι θα συμπληρωθεί εντός 

……………………………………………….………9 από την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας. 

 
4. Σε ότι αφορά την Πραγματογνωμοσύνη, τα Μέρη συμφωνούν τα εξής: 

(α) Η έκθεση της Πραγματογνωμοσύνης κατατίθεται από τον 
Πραγματογνώμονα στο ΕΤΕΚ. Το συντομότερο μετά που θα καταβληθεί  η Αμοιβή 
Πραγματογνωμοσύνης από τον Αιτητή στο ΕΤΕΚ και όλα τα έξοδα/κόστη που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 πιο κάτω, η έκθεση της Πραγματογνωμοσύνης 
παραδίδεται από το ΕΤΕΚ στον Αιτητή. 

(β) Το περιεχόμενο της έκθεσης για την Πραγματογνωμοσύνη δεν ελέγχεται 
από το ΕΤΕΚ και το ΕΤΕΚ δεν έχει καμία ευθύνη για αυτήν. Την επιστημονική 
ευθύνη του περιεχομένου της έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης αναλαμβάνει και 

έχει ο Πραγματογνώμονας. Το πόρισμα του Πραγματογνώμονα αξιολογείται και 
κρίνεται από Δικαστήριο, σε περίπτωση που η υπόθεση αρθεί ενώπιον του. 

(γ) Οποιαδήποτε διαφορά ή πρόβλημα αναφύεται κατά την διεξαγωγή της 
Πραγματογνωμοσύνης και αφορά τη διαδικασία διενέργειας της, κατατίθεται στη 
ΔΕ  ΕΤΕΚ, η οποία την εξετάζει και λαμβάνει οριστική και τελεσίδικη απόφαση. 

(δ) Οι εσωτερικές διαδικασίες του ΕΤΕΚ σε σχέση με τη διεξαγωγή της 
Πραγματογνωμοσύνης (Διατάξεις Πραγματογνωμοσύνης, Οδηγίες για τη 

διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης κ.ο.κ.) αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις, οι οποίες μπορούν ανά περίπτωση να προσαρμόζονται, με στόχο τη 
διατήρηση της ουσίας της διενέργειας μιας Πραγματογνωμοσύνης που είναι η 

σύνταξη ενός ανεξάρτητου και τεκμηριωμένου τεχνικού πορίσματος. 
 

5. Για τη διεξαγωγή της Πραγματογνωμοσύνης, ο Αιτητής θα καταβάλει: 

(α) το πόσο των €……………. (ΕΥΡΩ ………………………………………..), ή 

(β) €85 ανά ανθρωποώρα επιστημονικής εργασίας του Πραγματογνώμονα, με 
μέγιστο εκτιμώμενο ποσό €……………. (ΕΥΡΩ ………………………………………..)10 

(στο εξής «Αμοιβή Πραγματογνωμοσύνης»). 

Νοείται ότι στα πιο πάνω ποσά προστίθεται, καθότι δεν περιλαμβάνεται, ο 
νενομισμένος Φ.Π.Α. 

 
6. Επιπρόσθετα κόστη/έξοδα: 

(α) Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια της Πραγματογνωμοσύνης 

προκύψουν πραγματικά έξοδα ή χρεώσεις του Πραγματογνώμονα (έξοδα 
φωτοτύπησης, κ.ο.κ.) αυτά είναι επιπλέον του ποσού που συμφωνείται στο 4 πιο 

                                                 
9Να καθοριστεί κατά προσέγγιση η διάρκεια 
10Διαγράφεται ότι δεν ισχύει 
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πάνω, δεν αποτελούν μέρος της Αμοιβής Πραγματογνωμοσύνης και 

καταβάλλονται από τον Αιτητή στο ΕΤΕΚ, το οποίο με τη σειρά του τα καταβάλλει 
στον Πραγματογνώμονα. 

(β) Σε περίπτωση που προκύπτουν έξοδα μετακίνησης/οδοιπορικά του 
Πραγματογνώμονα αυτά είναι επιπλέον του ποσού που συμφωνείται στο 4 πιο 

πάνω, δεν αποτελούν μέρος της Αμοιβής Πραγματογνωμοσύνης και 
καταβάλλονται από τον Αιτητή στο ΕΤΕΚ, το οποίο με τη σειρά του τα καταβάλλει 
στον Πραγματογνώμονα. Τα έξοδα μετακίνησης/οδοιπορικών του 

Πραγματογνώμονα θα είναι €1,00 πλέον ΦΠΑ ανά χιλιόμετρο, ποσό το οποίο 
περιλαμβάνει και τον χρόνο μετακίνησης του Πραγματογνώμονα. 

(γ) Σε περίπτωση που κατά την διενέργεια της Πραγματογνωμοσύνης 
προκύψει η ανάγκη διενέργειας εργαστηριακών ελέγχων, εργασιών αποκάλυψης ή 
άλλων δοκιμών, λαμβάνεται πρώτα η έγκριση του Αιτητή και το κόστος τους 

πληρώνεται απευθείας από τον Αιτητή. 

(δ) Στην Αμοιβή Πραγματογνωμοσύνης δεν περιλαμβάνεται αμοιβή του 

Πραγματογνώμονα για τυχόν παρουσία του σε Δικαστήριο. Σε περίπτωση που ο 
Πραγματογνώμονας κληθεί ως μάρτυρας σε Δικαστήριο, το ύψος της 
αμοιβής/αποζημίωσής του θα είναι, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, κατά 

μέγιστο €85 ανά ανθρωποώρα πλέον Φ.Π.Α. και καταβάλλεται απευθείας στον 
Πραγματογνώμονα από τον Αιτητή. 

 
7. Η Αμοιβή Πραγματογνωμοσύνης πληρώνεται από τον Αιτητή στο ΕΤΕΚ. Το 75% 

αυτού του ποσού καταβάλλεται στον Πραγματογνώμονα από το ΕΤΕΚ και το 25% 

παραμένει στο ΕΤΕΚ ως διοικητικά έξοδα. 
 

8. Αίτημα για παραχώρηση αντιγράφου της Πραγματογνωμοσύνης από φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που επηρεάζεται, κατά την άποψη του ΕΤΕΚ, από την 
Πραγματογνωμοσύνη, θα ικανοποιείται νοουμένου ότι συναινεί ο Αιτητής. Το 

πρόσωπο που θα λαμβάνει το αντίγραφο θα καταβάλει στο ΕΤΕΚ ποσό που 
αντιστοιχεί στο 25% του κόστους της Πραγματογνωμοσύνης. Το 90% αυτού του 

ποσού θα δίνεται στον Αιτητή και το 10% θα παραμένει στο ΕΤΕΚ ως διοικητικά 
έξοδα. 
 

9. Με την υπογραφή του στην παρούσα Συμφωνία, ο Πραγματογνώμονας δηλώνει 
υπεύθυνα ότι δεν έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή βρίσκεται σε 

εχθρότητα με οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη στην Πραγματογνωμοσύνη 
ή ότι έχει οποιασδήποτε φύσης συμφέρον στην έκβαση ή στο αντικείμενο της 

Πραγματογνωμοσύνης. 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΑΝ τρία (3) πρωτότυπα, ένα για κάθε Μέρος και ένα για το αρχείο του 

ΕΤΕΚ, από τα Μέρη κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία: 
 

Ο Πραγματογνώμονας  Ο Αιτητής 
   

   

   
   

   
   

(Υπογραφή)  (Υπογραφή) 
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(Ονοματεπώνυμο)  (Ονοματεπώνυμο) 
   
   

(Αρ. Ταυτότητας)  (Αρ. Ταυτότητας) 
 


