ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΕΡΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΩΜΟΤΝΗ ΕΣΕΚ
1.

Καταρτισμός Μητρώοσ Πραγματογνφμόνφν

1.1 Η Δηνηθνχζα Επηηξνπή (‘ΔΕ’) ηνπ Επηζηεκνληθνχ Τερληθνχ
Επηκειεηεξίνπ
Κχπξνπ
(‘ΕΤΕΚ’)
ζπληάζζεη
Μεηξψν
Πξαγκαηνγλσκφλσλ (ην ‘Μεηξψν’), ην νπνίν δχλαηαη λα
αλαζεσξεί κε απφθαζή ηεο.
1.2 Η ΔΕ ζπληάζζεη θαηάινγν κε ηα αληηθείκελα ησλ
πξαγκαηνγλσκνζπλψλ (Καηεγνξίεο Πξαγκαηνγλσκνζπλψλ).
1.3 Πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα εγγξαθεί ζην Μεηξψν δειψλεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ, ζπκπιεξψλνληαο εηδηθφ έληππν ηνπ ΕΤΕΚ κε
ηα αληηθείκελα πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζηα νπνία θαηέρεη εηδηθή
γλψζε, ππνβάιινληαο πξνο ηνχην θαη ιεπηνκεξέο βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα.

2.

Κριτήρια σσμπερίληυης προσώποσ στο Μητρώο
Πραγματογνφμόνφν

2.1 Να είλαη εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΕΤΕΚ θαη λα
έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο νθεηιέο ηνπ πξνο ην ΕΤΕΚ.
2.2 Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα ζνβαξφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα
απφ ην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην ηνπ ΕΤΕΚ.
2.3 Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζρεηηθφ
κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή, ε θχζε ηνπ νπνίνπ είλαη
ηέηνηα πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΔΕ ΕΤΕΚ, απνηειεί ιφγν κε
ζπκπεξίιεςεο ζην Μεηξψν.
2.4 Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο Πξαγκαηνγλψκνλαο.
2.5 Να έρεη 10εηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή πείξα.
2.6 Να έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
ΕΤΕΚ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή πξαγκαηνγλσκνζπλψλ.
2.7 Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ε ΔΕ έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίζεη ηε
ζπκπεξίιεςε ζην Μεηξψν πξνζψπνπ, πνπ δελ ηθαλνπνηεί
πιήξσο ηα θξηηήξηα απηά, αιιά έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία,
είηε αθαδεκατθή, είηε επαγγεικαηηθή, ζε εηδηθά ζέκαηα.
2.8 Η ΔΕ έρεη δηθαίσκα λα θαιεί ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ην
ελδηαθεξφκελν πξφζσπν.
2.9 Ο Πξαγκαηνγλψκνλαο δηαγξάθεηαη απηνκάησο απφ ην Μεηξψν
αλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην παχζεη λα θαηέρεη νπνηνδήπνηε απφ
ηα πην πάλσ θξηηήξηα / πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ θαη εγγξαθήο
ηνπ ζην Μεηξψν.

Κεπβέπος 8, 1016 Λεςκωζία
Τηλ. +357 22877644, Φαξ +35722 730373 email cyprus@etek.org.cy

2
3.

Διορισμός Πραγματογνώμονα

3.1 Οη Πξαγκαηνγλψκνλεο δηνξίδνληαη απφ ηε ΔΕ κε βάζε ην
Μεηξψν. Δηνξίδνληαη πξφζσπα πνπ θαηαηάρζεθαλ ζηελ
Καηεγνξία Πξαγκαηνγλσκνζπλψλ ζηελ νπνία ππάγεηαη ην
αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίηεζεο.
3.2 Πξφζσπν πνπ επηζπκεί ηε δηεμαγσγή πξαγκαηνγλσκνζχλεο (ν
‘Αηηεηήο’), έρεη δηθαίσκα λα κελ απνδερηεί ην δηνξηζκφ
αηηηνινγψληαο ηελ άξλεζή ηνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή - θαη
λννπκέλνπ φηη νη ιφγνη γίλνπλ απνδερηνί απφ ηε ΔΕ επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ.
3.3 Σε πεξίπησζε πνπ, θαη’ επαλάιεςε θαη ρσξίο επαξθή
δηθαηνινγία, Πξαγκαηνγλψκνλαο δελ απνδέρεηαη ηνλ δηνξηζκφ
ηνπ, ε ΔΕ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθαηξέζεη ην φλνκα ηνπ απφ
ην Μεηξψν.

4.

Αμοιβή Πραγματογνφμοσύνης

4.1 Η ακνηβή ηεο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ
Αηηεηή ζην ΕΤΕΚ. Πνζνζηφ 75% ηεο ακνηβήο θαηαβάιιεηαη
ζηνλ Πξαγκαηνγλψκνλα απφ ην ΕΤΕΚ θαη ην ππφινηπν 25%
παξακέλεη ζην ηακείν ηνπ ΕΤΕΚ.
4.2 Σηελ πεξίπησζε πνπ εμ’ αηηίαο ηεο θχζεο ησλ ππφ δηεξεχλεζε
ζεκάησλ, είλαη αδχλαην λα ζπκθσλεζεί ζπλνιηθφ πνζφ
ακνηβήο ηεο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ηφηε ε ακνηβή θαζνξίδεηαη
ζε €85,00/αλζξσπνψξα επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, πιένλ ΦΠΑ.
Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ άιια έμνδα εθ κέξνπο ηνπ
Πξαγκαηνγλψκνλα
φπσο,
ρξφλνο
δηαθίλεζεο,
δαθηπινγξάθεζεο θ.ι.π. απηά ρξεψλνληαη ζην αθξηβέο ηνπο
θφζηνο. Σε θάζε πεξίπησζε ζα εθηηκάηαη θαη ζα ζπκθσλείηαη
αλψηαην πνζφ ακνηβήο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο.
4.3 Όηαλ Πξαγκαηνγλψκνλαο θαιείηαη σο κάξηπξαο ζην
δηθαζηήξην, ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ ζα είλαη, εθηφο εάλ
ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά, θαηά κέγηζην €85/ αλζξσπνψξα,
πιένλ ΦΠΑ θαη θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηνλ ίδην απφ ηνλ
Αηηεηή.

5.

Τποτρεώσεις Πραγματογνώμονα

5.1 Ο Πξαγκαηνγλψκνλαο ππνγξάθεη κε ηνλ Αηηεηή ζπκθσλία
ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη, θαη’ ειάρηζηνλ, ηα αθφινπζα:
(α)

Οη φξνη εληνιήο. Σηνπο φξνπο εληνιήο πξέπεη
απαξαίηεηα λα θαηαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα φια ηα ππφ
εμέηαζε ζέκαηα.

(β)

Η ακνηβή ηεο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο.

(γ)

Τν
ρξνλνδηάγξακκα
δηεμαγσγήο
Πξαγκαηνγλσκνζχλεο (αλ είλαη εθηθηφ).

(δ)

Δήισζε ηνπ Πξαγκαηνγλψκνλα φηη δελ έρεη νηνλδήπνηε
ζπγθξνπφκελν ζπκθέξνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε.
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ηεο

3
5.2 Ο
Πξαγκαηνγλψκνλαο
πεξηιακβάλεη
Πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ ηα αθφινπζα:

ζηελ

Έθζεζε

(α)

Τν φλνκα ηνπ Πξαγκαηνγλψκνλα.

(β)

Τνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο Έθζεζεο.

(γ)

Τα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε
δηαδηθαζία ηεο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο.

(δ)

Τν αηηηνινγηθφ.

5.3 Ο Πξαγκαηνγλψκνλαο θαηαζέηεη ζην ΕΤΕΚ
(α)

Τν πξσηφηππν ηεο Έθζεζεο θαη δχν αληίγξαθα ζε
θιεηζηφ θάθειν.

(β)

Αλαιπηηθφ δηαηαθηηθφ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηεο
Πξαγκαηνγλσκνζχλεο.

(γ)

Σπλνπηηθή Έθζεζε ηεο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ζηνλ
ηχπν πνπ θαζνξίδεη ην ΕΤΕΚ.

5.4

Σε
πεξίπησζε
πνπ,
θαηά
ηε
δηελέξγεηα
ηεο
Πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ν Πξαγκαηνγλψκνλαο δηαπηζηψζεη
πξνβιήκαηα πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα πξνζψπσλ
ή/θαη θαηαζθεπψλ, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην ΕΤΕΚ.

5.5

Ο Πξαγκαηνγλψκνλαο, αθφκα θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ
κεξψλ, δελ ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη κειέηε γηα αληηθείκελν
επί ηνπ νπνίνπ έρεη ήδε απνθαλζεί σο Πξαγκαηνγλψκνλαο.

Οι παπούζερ διαηάξειρ εγκπίθηκαν από ηο Γενικό Σςμβούλιο ηος ΕΤΕΚ ζηη ζςνεδπία ηος 09/99
ημεπομηνίαρ 20/11/1999 και ηποποποιήθηκαν ζηη ζςνεδπία ηος 02/06 ημεπομηνίαρ 16/03/2006,
ηη ζςνεδπία ηος 04/08 ημεπομηνίαρ 24/09/2008ι ηη ζςνεδπία ηος 03/10 ημεπομηνίαρ
14/07/2010, ηη ζςνεδπία ηος 06/10 ημεπομηνίαρ 23/12/2010, ηη ζςνεδπία ηος 01/13
ημεπομηνίαρ 26.03.2013 και ηη ζςνεδπία ηος 01/14 ημερομηνίας 08.04.2014.
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