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Αμηόηηκνη θύξηνη, κέιε ηνπ Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

Αθνξκή ηεο παξαθάησ πξόηαζεο καο απνηειεί έλα παξαγλσξηζκέλν θαη παξακειεκέλν 

θνκκάηη ηεο Γεσηερληθήο Δπηζηήκεο πνπ απνηειεί θαη αλαθαίξεην επαγγεικαηηθό δηθαίσκα 

ησλ Γεσηερληθώλ, απηό ηεο δηελέξγεηαο κηαο Πξαγκαηνγλσκνζύλεο - Δθηίκεζεο. ην 

παξάξηεκα καο γηλόκαζηε δέθηεο πνιιαπιώλ αηηεκάησλ πνιηηώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ 

γηα ηελ δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζπλώλ – εθηηκήζεσλ από ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνύο 

ηνπο νπνίνπο όκσο δελ κπνξνύκε λα ηνπο εμππεξεηήζνπκε. Σν επαγγεικαηηθό απηό 

δηθαίσκα ηεο δηελέξγεηαο Πξαγκαηνλσκνζύλεο αλαθέξεηαη αξρηθά ζηνλ Ν.1474/1984 

(άξζξν 13 παξ. ζη) θαη εμεηδηθεύηεθε αξγόηεξα κε ην Π.Γ. 344/2000 γηα ηελ «Άζθεζε ηνπ 

Δπαγγέικαηνο ηνπ Γεσηερληθνύ» όπνπ εθεί θαζνξίδνληαη ηα αληηθείκελα ηεο 

Πξαγκαηνγλσκνζύλεο - Δθηηκήζεσλ αλά εηδηθόηεηα (π.ρ. ζηα άξζξα 9ηζη., 11ε, 13δ θ.α.) 

σο ππνρξεσηηθή απαζρόιεζε γηα ηνπο Γεσηερληθνύο. 

Έθηνηε ην αληηθείκελν απηό αζθείηαη ειάρηζηα από ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνύο πνπ 

είηε δελ ην γλσξίδνπλ γηαηί δελ ην έρνπλ δηδαρζεί από ην Παλεπηζηήκην (εθηόο νξηζκέλσλ 

εμαηξέζεσλ π.ρ. Γαζνιόγνη), είηε γηαηί ην αληηθείκελν απηό ππνθιέπηεηαη θαη αζθείηαη από 

άιιεο εηδηθόηεηεο (ηνπνγξάθνπο, ηερλνιόγνπο γεσπνλίαο θ.α.), είηε κσρίως γιαηί δεν 

σπάρτει ένα θεζμοθεηημένο πλαίζιο άζκηζης ηης ζσγκεκριμένης δραζηηριόηηηας με ηην 

μορθή ενός θεζπιζμένοσ μηηρώοσ. 

Ζ πξόηαζε πνπ ζαο ππνβάινπκε θαη αθνινπζεί αλαιπηηθά παξαθάησ έξρεηαη λα 

θαιύςεη ηα παξαπάλσ θελά. Ζ εθαξκνγή ηεο πξόηαζεο καο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο 

ζεζκνζεηεκέλνπ κεηξώνπ Πξαγκαηνγλσκόλσλ- Δθηηκεηώλ ζα δεκηνπξγήζεη έλαλ αθόκα 

ηνκέα απαζρόιεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ Γεσηερληθώλ, εμαζθαιίδνληαο απαζρόιεζε ζε κηα 

πεξίνδν παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ όινη βηώλνπκε. Δπηπξόζζεηα ζα 

πξνζθέξεη θνξνινγηθά έζνδα ζηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ζην Γεσηερληθό 
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Δπηκειεηήξην. Σέινο ζα αλαβαζκίζεη ην θύξνο ησλ Γεσηερληθώλ θαη ηεο Γεσηερληθήο 

Δπηζηήκεο ηόζν ελώπησλ ηεο δηθαηνζύλεο όζν θαη ελώπησλ όιεο ηεο Διιεληθήο 

θνηλσλίαο. Γηα λα εθαξκνζηεί όκωο ην πξνηεηλόκελν κεηξών πξαγκαηνγλωκόλωλ – 

εθηηκεηώλ ζα πξέπεη απηό λα ζεζπηζηεί κε Π.Γ. ή έζηω κε θάπνηα ππνπξγηθή 

απόθαζε. Γηα απηό δεηάκε από ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ώζηε λα κεζνιαβήζεη πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο ζέζπηζεο απηνύ ηνπ κεηξώνπ. 

Ζ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθηηκεηηθήο, πεξάλ ησλ αλσηέξσ αλακέλεηαη λα 

βνεζήζεη ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ Γεσηερληθώλ, δίλνληαο επηπιένλ εθόδηα γηα ηελ 

θάιπςε αλαγθώλ, πνπ κέρξη ηώξα δελ θαιύπηνληαλ κε ηνλ πιένλ επηζηεκνληθό ηξόπν.  

ε θάζε πεξίπησζε, ην Γεσηερληθό επηκειεηήξην έρεη άκεζε ππνρξέσζε λα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ θάιπςε απηνύ ηνπ ηεξάζηηνπ θελνύ πνπ ππάξρεη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα, 

κηαο θαη είλαη ν αξκόδηνο θνξέαο όπσο θαζνξίδεηαη από ηνλ Ν.1474/1984 θαη θαηά 

παξάδνζε κέζσ ησλ κειώλ ηνπ είλαη ν πξώηνο πνπ νζθξαίλεηαη ηηο αλάγθεο ηεο 

αγξνηηθήο θνηλσλίαο. 

 Αθνινπζεί παξαθάησ αλαιπηηθά ε πξόηαζε καο θαη παξακέλνπκε πάληνηε ζηελ 

δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.         

 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 

ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Αναηολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαθείρης Μσζηακίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Πξόηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία Μεηξώνπ Πξαγκαηνγλωκόλωλ - Δθηηκεηώλ από ην 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

 

Αηηηνινγηθή έθζεζε 

Πνιινί από ηνπο ζπλαδέιθνπο Γεσηερληθνύο, ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο καο 

δξαζηεξηόηεηα (πνπ απηή θαζνξίδεηαη από ην Π.Γ. 344/2000 πεξί ηεο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Γεσηερληθνύ) όπσο θαη ηεο πξνζθνξάο καο ζηελ θνηλσλία, έρνπκε 

βξεζεί θαηά θαηξνύο, κπξνζηά ζηελ αλάγθε εθηίκεζεο δεκηώλ θαη ηεο ζύληαμεο 

πξαγκαηνγλσκνζπλώλ ζηελ θπηηθή ή δσηθή παξαγσγή, ζε δαζηθέο εθηάζεηο, ζε ιαηνκεία, 

ζε θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο θαη ζε πνιινύο άιινπο Γεσηερληθνύο ηνκείο πνπ 

πξνθιήζεθαλ από δηάθνξεο αηηίεο θαη δελ απνηεινύλ αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ 

ΔΛΓΑ. Οη δεκηέο απηέο ζπλήζσο απνηεινύλ αληηθείκελν δηθαζηηθώλ δηελέμεσλ ή κε είηε 

κεηαμύ πνιηηώλ (π.ρ. αλεμέιεγθηε βόζθεζε ζε θαιιηέξγεηεο), είηε κεηαμύ εηαηξηώλ θαη 

πνιηηώλ (π.ρ. θαθή πνηόηεηα πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ) είηε κεηαμύ ηνπ δεκνζίνπ κε 

πνιίηεο (εθηηκήζεηο δεκηώλ ή εθηηκήζεηο γηα απαιινηξηώζεηο θ.ι.π.) είηε ηέινο κεηαμύ 

δεκνζίνπ θαη εηαηξηώλ.  

ηα πιαίζηα ινηπόλ ηεο επαγγεικαηηθήο καο δξαζηεξηόηεηαο θαινύκαζηε λα 

θαηαζέζνπκε ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ σο αξκόδηνη επηζηήκνλεο ηελ επηζηεκνληθή καο 

άπνςε θαη λα εθηηκήζνπκε ην νηθνλνκηθό ύςνο κηαο ηέηνηαο δεκηάο. Σηο πεξηζζόηεξεο όκσο 

θνξέο αληηκεησπίδνπκε ην θελό επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη ηεθκεξίσζεο πνπ ππάξρεη ζ’ 

απηόλ ηνλ ηνκέα. Από πνιιά Γεσηερληθά ηκήκαηα απνπζηάδεη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ζηελ 

εθηηκεηηθή πνπ ζεσξείηαη θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο θαη ζα έπξεπε λα γίλεηαη κε ηνλ πιένλ 

πιήξε ηξόπν από ην Παλεπηζηήκην. Όζε βηβιηνγξαθία θη αλ αλαδεηήζακε ζε απηόλ ηνλ 

ηνκέα, δελ είλαη αξθεηή ώζηε λα καο παξέρεη ζίγνπξε, αμηόπηζηε θαη ζπγθξίζηκε 

ηεθκεξίσζε γηα ηελ αζθαιή θαη νξζή εθηίκεζε κηαο δεκίαο. 

Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί απηή ηε ζηηγκή ζηνλ ηνκέα απηό είλαη ε πιήξεο 

αζπδνζία. πληάθηεο ηέηνησλ Γεσηερληθώλ πξαγκαηνγλσκνζπλώλ θαη εθηηκήζεσλ είλαη 

αθόκα θαη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ Γεσηερληθνύ επαγγέικαηνο (π.ρ. 

ηνπνγξάθνη, ηερλνιόγνη γεσπνλίαο) ρσξίο ηηο ζηνηρεηώδεηο έζησ επηζηεκνληθέο γλώζεηο 

θαηά παξάβαζε θαη ηνπ Π.Γ. 344/2000 πεξί επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ 

Γεσηερληθώλ. Δπηπξόζζεηα απηέο νη εθηηκήζεηο θαη πξαγκαηνγλσκνζύλεο ζπληάζζνληαη 

θαη ακείβνληαη ρσξίο λα εθδίδνληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ νύηε ηα ζηνηρεηώδε 

θνξνινγηθά παξαζηαηηθά (απνδείμεηο, ηηκνιόγηα) κε απνηέιεζκα ην θξάηνο λα ράλεη 

ζεκαληηθά έζνδα από ηελ θνξνινγία θαη ηνλ ΦΠΑ θαη λα κελ απνδίδεηαη ην λόκηκν 

πνζνζηό ηνπ 5% ππέξ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. επί ησλ πξαγκαηνγλσκνζπλώλ πνπ θαζνξίδεηαη από 



   

ηνλ λόκν 1474/1984. Δπηπιένλ ε αζπδνζία πνπ ππάξρεη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα δελ δίλεη ζηα 

δηθαζηήξηα πνπ θαηαζέηνληαη απηέο νη εθηηκήζεηο - πξαγκαηνγλσκνζύλεο νύηε ηελ 

δπλαηόηεηα λα ειέγμνπλ ηελ ύπαξμε ηνπ ζπληάθηε ηνπο νύηε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ 

εηδίθεπζε θαη αμηνπηζηία κέζσ ηεο εγγξαθήο ηνπ ζε ζρεηηθό κεηξών. Ζ αζπδνζία απηή έρεη 

σο ηειηθή ζπλέπεηα ηελ κε ζσζηή εθπξνζώπεζε είηε ηνπ πνιίηε είηε ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ ελώπησλ ησλ δηθαζηεξίσλ, πέξαλ ηεο απώιεηαο εζόδσλ γηα ην θξάηνο θαη ηεο 

απαμίσζεο ηεο Γεσηερληθήο Δπηζηήκεο.    

Οη δεκίεο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, νθείινληαη ζε θπζηθά αίηηα (αβηνηηθά αίηηα πνπ 

ζπλήζσο θαιύπηνληαη από ηνλ ΔΛΓΑ), ζε βηνηηθά αίηηα θαη ζηνλ παξάγνληα άλζξσπν. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ζπρλό θαηλόκελν, απόιπηα θπζηνινγηθό, ην νπνίν αληί λα ην 

εμνξθίδνπκε, ιόγσ άγλνηαο, ζα πξέπεη λα ην δερηνύκε ζαλ κηα πξαγκαηηθόηεηα θαη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα ζπζηεκαηνπνηήζνπκε ηελ πξνζέγγηζή ηνπ κε επηζηεκνληθό ηξόπν. 

Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην όκσο ζα πξέπεη λα ππάξμεη ξηδηθή αληηκεηώπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ «εθηίκεζε δεκηώλ & πξαγκαηνγλσκνζπλώλ» πνπ θπζηθά ζα ζηεξίδεηαη ζε 

δηεζλώο απνδεθηέο επηζηεκνληθέο αξρέο ώζηε λα απνθιεηζηεί θάζε ππνθεηκεληθόο 

παξάγνληαο  ζηε ιήςε ηέηνησλ απνθάζεσλ. ην θνκκάηη ησλ εθηηκήζεσλ κέζσ ηνπ ΔΛΓΑ 

ζύκθσλα κε ην θαλνληζκό θάιπςεο πνπ ππάξρεη, έρεη ήδε γίλεη ζε κεγάιν βαζκό κηα 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε κε ηελ έθδνζε ζρεηηθώλ εγρεηξηδίσλ εθηηκεηηθήο ζηηο θπξηόηεξεο 

θαιιηέξγεηεο. Σν πξόβιεκα ππάξρεη ζηηο πεξηπηώζεηο θαη ζηα αίηηα πνπ δελ θαιύπηνληαη 

από ηνλ θαλνληζκό ηνπ ΔΛΓΑ θαη απνηεινύλ ζπλήζσο αληηθείκελα εμσδηθαζηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ θαη δηθαζηηθήο δηέλεμεο. 

Γηα λα θηάζνπκε όκσο ζε έλα αληίζηνηρν απνηέιεζκα κε απηό ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 

ΔΛΓΑ ζηηο ππόινηπεο ησλ πεξηπηώζεσλ, ρξεηάδεηαη λα ελζθήςνπκε ζην ζέκα ηεο 

εθηίκεζεο δεκηώλ - πξαγκαηνγλσκνζπλώλ κε ζνβαξό ζρεδηαζκό. Μόλν έηζη ζα 

ζπκβάινπκε ηόζν ζηελ δηθαηόηεξε απνλνκή δηθαηνζύλεο (δηθαζηηθέο ή κε δηακάρεο) όζν 

θαη ζηελ ηαρύηεξε επίιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ θαη ηελ πινπνίεζε δεκνζίσλ 

έξγσλ (πξαγκαηνγλσκνζύλεο γηα απαιινηξηώζεηο). Γηα απηό ην ιόγν ζα πξέπεη λα 

νξγαλωζεί ην ζύζηεκα ζύληαμεο εθηηκήζεωλ – πξαγκαηνγλωκνζπλώλ κε ηελ 

ζεζκνζέηεζε από ην Τπνπξγείν Παξαγωγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο & 

Δλέξγεηαο κεηξώνπ Πξαγκαηνγλωκόλωλ – Δθηηκεηώλ γηα ηα αληηθείκελα εθηόο ηνπ 

θαλνληζκνύ ηνπ ΔΛΓΑ. Φνξέαο πινπνίεζεο θαη ηήξεζεο ηνπ κεηξώνπ ζα είλαη ην 

Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ.). Ζ πινπνίεζε απηνύ ηνπ κεηξώνπ θαη ε 

αληίζηνηρε θαηάξηηζε πνπ ζα ην ζπλνδεύεη, ζα πξέπεη λα αλαηεζεί από ην Τπνπξγείν ζην 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. κε Π.Γ. ή έζησ κε ζρεηηθή Τπνπξγηθή απόθαζε ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη νη 

βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο απηνύ ηνπ κεηξώνπ ηηο νπνίεο αλαιύνπκε παξαθάησ.  



   

Βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο Πξόηαζεο 

Ασηές οι λεπηομέρειες θα αθορούν ηα παρακάηω: 

Α) Σν κεηξών ζα πινπνηεζεί ζα ηεξείηαη θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη από ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. 

Σν κεηξών ζα είλαη αλνηθηό. Γηα ηελ εηζαγσγή ζε απηό ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή αίηεζε 

θαη ζα αθνινπζνύλ ππνρξεσηηθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα από ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηα νπνία ζα 

παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο γλώζεηο ζηνπο Γεσηερληθνύο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

εθηηκήζεσλ - πξαγκαηνγλσκνζπλώλ. Σα ζεκηλάξηα ζα γίλνληαη ζπζηεκαηηθά θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θάζε ρξόλν. Όζνη Γεσηερληθνί παξαθνινπζνύλ 

«επηηπρώο» ηα ζεκηλάξηα κεηά από ζρεηηθέο εμεηάζεηο, ζα θαηαρσξνύληαη ζε εηδηθό 

κεηξών εθηηκεηώλ – πξαγκαηνγλσκόλσλ δίλνληαο ηνπο θαη ηνλ ζρεηηθό αξηζκό κεηξώνπ. 

ην κεηξών απηό ζα έρνπλ πξόζβαζε όινη νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο, θπζηθά θαη λνκηθά 

πξόζσπα θαζώο θαη δεκόζηνη θνξείο θαη νη δηθαζηηθέο αξρέο. 

Β) ηελ Τ.Α. ζα θαζνξίδνληαη νη εηδηθόηεηεο θαη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε απηό. 

Θα ππάξρεη έλα ζπκβνιηθό θόζηνο πνπ ζα θαιύπηεη ην θόζηνο ηήξεζεο ηνπ κεηξώνπ θαη 

θάζε έλαο Γεσηερληθόο πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζε απηό ζα έρεη ηνλ δηθό ηνπ κνλαδηθό αξηζκό 

κεηξώνπ.  

Γ) πγθεθξηκέλα νη επηζηεκνληθέο εηδηθόηεηεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηό ην 

κεηξών θαζώο θαη νη ηνκείο ηνπ ελδεηθηηθά θαη ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 344/2000 πεξί 

επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ Γεσηερληθώλ κπνξεί λα είλαη: 

1) Γεσπόλνη αλαιόγσο ηεο θαηεύζπλζεο ζπνπδώλ ηνπο (θαη ησλ κεηαπηπρηαθώλ – 

δηδαθηνξηθώλ ηνπο ζπνπδώλ) ζα κπνξνύλ λα ζπληάζζνπλ εθηηκήζεηο – 

πξαγκαηνγλσκνζύλεο ζε ηνκείο, Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εσηθήο Παξαγσγήο, Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δγγείσλ Βειηηώζεσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ 

2) Γαζνιόγνη ζηνπο αλάινγνπο ηνκείο. 

3) Κηελίαηξνη ζηνπο αλάινγνπο ηνκείο. 

4) Γεσιόγνη ζηνπο αλάινγνπο ηνκείο. 

5) Ηρζπνιόγνη ζηνπο αλάινγνπο ηνκείο.  

Γ) Σν δεκόζην, ηα δηθαζηήξηα, νη δηθαζηηθέο αξρέο θαη νη δηθεγόξνη ζα δέρνληαη 

πξαγκαηνγλσκνζύλεο Γεσηερληθήο θύζεσο πνπ ζα ζπληάζζνληαη κόλν από Γεσηερληθνύο 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών απηό θαη ζηελ αληίζηνηρε εηδίθεπζε. Οη θνξείο απηνί 

όπσο θαη όινη νη ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο ζα έρνπλ πξόζβαζε ζην κεηξών απηό. Μηα 

εθηίκεζε – πξαγκαηνγλσκνζύλε γηα λα είλαη έγθπξε θαη αλαγλσξίζηκε από νπνηνλδήπνηε 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηελ λόκηκε απόδεημε – ηηκνιόγην, από ηνλ αξηζκό έληαμεο 

ζην κεηξών ηνπ εθηηκεηή, θαζώο θαη από ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο 5% ππέξ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. όπσο 

θαζνξίδνληαη από ηνλ Νόκν 1474/1984. 



   

Δ) Ζ έληαμε ζην κεηξών θαη ηα ζεκηλάξηα έληαμεο ζε απηό ζα κπνξνύλ λα ηα 

παξαθνινπζήζνπλ όινη νη ελδηαθεξόκελνη Γεσηερληθνί, ηόζν ηνπ Γεκνζίνπ όζν θαη ηνπ 

ηδησηηθνύ ηνκέα, γηαηί, είλαη αλάγθε λα γλσξίδνπλ όινη νη Γεσηερληθνί ην πώο ζπληάζζεηαη 

κηα ηέηνηα εθηίκεζε – πξαγκαηνγλσκνζύλε έηζη ώζηε νη κελ Γεσηερληθνί ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα λα κπνξνύλ λα ηηο ζπληάζζνπλ γηα βηνπνξηζηηθνύο ιόγνπο, νη δε Γεσηερληθνί ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα λα κπνξνύλ λα ηηο ζπληάζζνπλ γηα ηηο ππεξεζηαθέο ηνπο αλάγθεο ή όηαλ 

ηνπο αλαηίζεηαη από ηηο δηθαζηηθέο αξρέο όζν θαη λα κπνξνύλ λα αμηνινγνύλ άιιεο πνπ 

θαηαηίζεληαη ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο από ηδηώηεο. 

η) Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα ππνρξενύηαη λα θαζνξίζεη ηα πξόηππα ζύληαμεο ηέηνησλ 

εθηηκήζεσλ – πξαγκαηνγλσκνζπλώλ γηα λα ππάξρεη ηόζν νκνηνκνξθία όζν θαη 

ζπγθξηζηκόηεηα κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθνύο νδεγνύο- εγρεηξίδηα κε 

νδεγίεο ζύληαμεο απηώλ αλά θιάδν ή ηνκέα. 

 


