
Αµοιβές µηχανικών

Αµοιβές εργοληπτών / εργολάβων

Χρόνοι εκτέλεσης σύµβασης 
που δεν οφείλονται σε τεχνικά θέµατα κ.τ.ό.

Όλες οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν 
εκπονηθεί πραγµατογνωµοσύνες 
(έτσι, η πραγµατογνωµοσύνη καθίσταται αναγκαίο προστάδιο 
για την ουσιαστική διευθέτηση της υπόθεσης µέσω της διαµεσολάβησης).
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Β. ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Παράλληλα, ο θεσµός της διαιτησίας, όπως προβλέπεται στο 
προεδρικό διάταγµα 723/1979, αφορά επίσης µόνο την 
άρση αµφισβητήσεων αυστηρά ως προς τεχνικά ζητήµατα. Ο 
θεσµός της µόνιµης διαιτησίας στο ΤΕΕ διέπεται και από τις 
γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (867επ) 
περί διαιτησίας και προβλέπεται και από την πρώτη παρά-
γραφο του άρθρου 902 ΚΠολ∆. Ως τεχνικές διαφορές, νοού-
νται οι διαφορές, που ανακύπτουν από συµβάσεις, που έχουν 
ως άµεσο αντικείµενο τεχνικά έργα, κατασκευές, εγκατα-
στάσεις, ή θέµατα εµπίπτοντα στις επιστηµονικές γνώσεις, ή 
εµπειρίες των µελών του ΤΕΕ. Αποκλείονται τα ζητήµατα που 
αφορούν για παράδειγµα τις αµοιβές των µηχανικών. 
Στάδια της υπαγωγής υποθέσεων στη µόνιµη διαιτησία 
του ΤΕΕ 

έγγραφη συµφωνία των «αντιδίκων»
αίτηση για την επίλυση της διαφοράς µέσω διαιτησίας
ορισµός ενός ή περισσότερων διαιτητών και ενός 
επιδιαιτητή.
Ορισµός γραµµατέα του διαιτητικού δικαστηρίου 
(υπάλληλος του ΤΕΕ)

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά το κόστος της διαιτη-
σίας, η αµοιβή και τα έξοδα των µελών του ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου καθορίζονται διά της διαιτητικής απόφασης ή 
εφόσον οι διάδικοι υποβάλουν σχετική αίτηση, τότε την 
αµοιβή καθορίζει µε απόφασή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Το 
συνολικό κόστος, ακριβώς επειδή εν προκειµένω η 
διαιτητική απόφαση εξοµοιώνεται µε δικαστική απόφαση, 
άρα µε την επίλυση της διαφοράς είναι σίγουρα πολλα-
πλάσιο του κόστους της πραγµατογνωµοσύνης.

ΣΤΑ∆ΙΑ / ΚΟΣΤΟΣ

Α. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Αίτηση του ενδιαφεροµένου πολίτη, η οποία πρέπει να 
περιλαµβάνει µία έκθεση του τεχνικού ζητήµατος, για 
το οποίο απαιτείται η συνδροµή του πραγµατογνώµο-
να, καθώς και τα ακριβή στοιχεία τόσο τα δικά του 
(πολίτη), όσο και της «αντίπαλης» πλευράς.

Πληρωµή αντίστοιχου παραβόλου.

Ορισµός πραγµατογνώµονα.

Το έγγραφο διορισµού του πραγµατογνώµονα κοινο-
ποιείται στα αντίδικα µέρη µαζί µε την αίτηση του 
ενδιαφεροµένου.

Κατ’ιδίαν συναντήσεις µε τα µέρη / διενέργεια αυτοψιών.

Σύνταξη έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης στην οποία 
δεν πρέπει να περιέχονται αξιολογικές ή νοµικές 
κρίσεις. Ο πραγµατογνώµονας δεν καταλογίζει ευθύ-
νες. Έτσι για παράδειγµα ο πραγµατογνώµονας πρέπει 
να καταγράψει την ύπαρξη υγρασίας στο ακίνητο του 
αιτούντος, η οποία οφείλεται στην µη επαρκή µόνωση 
και όχι να αποδώσει την ευθύνη της προσωπικά στον 
ιδιοκτήτη του γειτονικού οικήµατος.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να επιχειρηθεί 
από τον πραγµατογνώµονα οποιαδήποτε προσπάθεια 
συµβιβασµού των εµπλεκόµενων µερών. Όσον αφορά το 
συνολικό κόστος της πραγµατογνωµοσύνης αυτό περιλαµ-
βάνει τόσο το ποσό προκαταβολής που έχει οριστεί στα 
960,89 ευρώ, αλλά και το τελικό ποσό της αµοιβής των ή 
του πραγµατογνώµονα που θα υπολογιστεί ανάλογα µε τη 
φύση και την περιπλοκότητα της υπόθεσης. 

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΤΕΕ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ;
Α. Η ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 
Β. Η ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ

Τόσο ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας, όσο και τα ειδικότερα κανονιστικά κείµενα για το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, προβλέ-
πουν τη δυνατότητα άρσης αµφισβητήσεων επί τεχνικών ζητηµάτων µέσω της πραγµατογνωµοσύνης ή της διαιτησίας. 
Η επιλογή τόσο του πραγµατογνώµονα, όσο και του διαιτητή γίνεται από ειδικό κατάλογο που τηρείται στο ΤΕΕ και στον 
οποίο µετέχουν έµπειροι µηχανικοί.
Και οι δύο αυτές διαδικασίες προβλέπονται για όλες τις τεχνικής φύσης υποθέσεις, για παράδειγµα ενδεικτικά για εκτιµή-
σεις κατασκευών και εγκαταστάσεων, τεχνικών εργασιών, κακοτεχνιών, για τον έλεγχο εφαρµογής τεχνικών προδιαγρα-
φών και όρων σε κατασκευές, για θέµατα που άπτονται του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ), ως τεχνικής φύσης 
ζητήµατα πρέπει να θεωρούνται και ο έλεγχος σταδίου εξελίξεως έργου, ο έλεγχος τεχνικών µελετών, ή ο έλεγχος θορύ-
βου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων.
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2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Με το Ν.3898/2010 εισήχθη και στην Ελλάδα 
ο θεσµός της διαµεσολάβησης, δηλαδή 
η προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών που διεξάγεται µε τη συνδροµή 
ενός τρίτου προσώπου, αντικειµενικού και 
αµερόληπτου, τελείως δηλαδή ξένου ως προς 
τη διαφορά, του ∆ιαµεσολαβητή. Κύριος στόχος 
αυτού του ουδέτερου τρίτου είναι η συνδροµή του 
στην άµβλυνση των διαφορών µεταξύ των µερών 
και στην εξεύρεση µίας κοινά αποδεκτής λύσης, 
που θα τους ικανοποιεί αµοιβαία. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ / ΣΤΑ∆ΙΑ
Απευθύνοµαι στο δικηγόρο µου και τον ενηµερώνω ότι θέλω 
να προσφύγω στη διαµεσολάβηση (η συµπαράσταση δικηγόρου 
για καθένα από τα µέρη της διαφοράς είναι υποχρεωτική).

Ενηµέρωση της άλλης πλευράς.

Επιλογή του διαπιστευµένου διαµεσολαβητή από το σχετικό κατάλογο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 

Ο διαµεσολαβητής ζητά να ενηµερωθεί για την υπόθεση (συνήθως αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ένα είδος 
υποµνήµατος από τους δικηγόρους των µερών στο οποίο εξηγεί ο καθένας τη διαφορά). Κατόπιν ζητά από όλους να υπογρά-
ψουν το σύµφωνο διαµεσολάβησης µε το οποίο συµφωνείται εγγράφως ότι η διαφορά υπάγεται σε διαµεσολάβηση. 

Σε περίπτωση υπόθεσης που έχει ήδη υπαχθεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου, οι δικηγόροι των µερών καταθέ-
τουν την έγγραφη συµφωνία στο δικαστήριο προκειµένου ο αρµόδιος δικαστής να διατάξει την αναβολή της συζήτη-
σης της υπόθεσης για τουλάχιστον ένα τρίµηνο. 

Στη συνέχεια ορίζεται από κοινού η ηµέρα διεξαγωγής της διαµεσολάβησης και ενηµερώνονται τα µέρη για τη διάρκειά της. 

Tα µέρη ενηµερώνουν το διαµεσολαβητή για τα άτοµα που θα παρίστανται στη διαµεσολάβηση. 

Την συµφωνηθείσα ηµέρα ο διαµεσολαβητής στην εναρκτήρια οµιλία του ενηµερώνει τα µέρη για το περιεχόµενο 
της διαµεσολάβησης, τονίζει το απόρρητο και την εµπιστευτικότητα που τη διέπουν, καθώς και την αµεροληψία και 
την ουδετερότητά του. Καλεί τα µέρη να βρουν µία από κοινού επιδοκιµαστέα λύση. 

Ακολουθούν οι εναρκτήριες τοποθετήσεις των µερών και προσδιορίζονται τα θέµατα που πρέπει να επιλυθούν. 

Στο σηµείο αυτό και αφού έχει λάβει τα απαραίτητα στοιχεία ο διαµεσολαβητής καλεί κάθε µέρος χωριστά σε κατ’ιδί-
αν συνάντηση στην οποία προσπαθεί µε ένα ευρύ πλέγµα ερωτήσεων να το οδηγήσει προς την εξεύρεση µίας κοινώς 
συµφέρουσας λύσης. 

Σχηµατικά µέσα από τόσο τις από κοινού, όσο και τις κατ’ιδίαν συναντήσεις τα µέρη θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν 
βρίσκονται ενώπιον δικαστή και συνεπώς δεν υπάρχει νικητής ή ηττηµένος και αφού δεν είναι ο διαµεσολαβητής 
που αποφασίζει δεν χρειάζεται να τον πείσουµε ούτε µε νοµικά επιχειρήµατα, ούτε µε την επίδειξη ισχύος. Σιγά σιγά, 
αλλά ουσιαστικά θα πρέπει να επιτευχθεί από τα µέρη η εξεύρεση της µέσης οδού που θα τα ικανοποιεί σύµµετρα. 

Όταν φθάσουµε στο στάδιο αυτό, ο διαµεσολαβητής καλεί τα µέρη και ανακεφαλαιώνει τις λύσεις που προτάθηκαν. 

Αν όλοι συµφωνούν, τότε αυτό καταγράφεται στο πρακτικό της διαµεσολάβησης και υπογράφεται από τα µέρη. 

Είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηµα ενός µέρους, το αποτέλεσµα της διαµεσολάβησης να κατατεθεί από το διαµεσολα-
βητή στο Πρωτοδικείο και να κηρυχθεί εκτελεστός τίτλος. 

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΙΣΕΙ
Κάθε µέρος πρέπει να υπολογίσει ως έξοδο την αµοιβή του δικηγόρου (συµφωνείται ελεύθερα µε το δικηγόρο και τον 
εντολέα και δίδεται το αντίστοιχο παραστατικό). Σε σχέση µε την διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου, τα µέρη θα πληρώ-
σουν µόνο µία φορά το δικηγόρο τους για την παρουσία του στη διαµεσολάβηση και όχι για κάθε παράσταση στο δικαστή-
ριο. Εξοικονοµούνται επίσης τα έξοδα επίδοσης, τα έξοδα για τη σύνταξη των δικογράφων. Ο διαµεσολαβητής αµείβεται 
µε την ώρα και η αµοιβή καταβάλλεται και από τα δύο µέρη ισοµερώς.


