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 Ιδιώτης καταγγέλλει μηχανικό γιατί ανέλαβε την τακτοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος 
και τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχει ολοκληρώσει το έργο που του ανατέθηκε παρόλο που 
εισέπραξε προκαταβολή 500€. 
  

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την ακροαματική 
διαδικασία, τα στοιχεία του φακέλου και την εισήγηση του εισηγητή και τις συστάσεις που 
έκαναν και στις δύο πλευρές προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και τα συμφωνηθέντα 
ώστε να νομιμοποιηθεί η αυθαίρετη κατασκευή διαπιστώνουν ότι:  

ο εγκαλούμενος  
• Προσκόμισε όλα τα έγγραφα που έπρεπε να έχει συμπληρώσει για την 

ολοκλήρωση του φακέλου, εκτός αυτών που αναμένονται  από τον ιδιοκτήτη 
• Υπέγραψε σχετικό συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη 
• Προσκόμισε στοιχεία από ηλεκτρονικές επικοινωνίες με τον ιδιοκτήτη στις 

οποίες όμως δεν ενημέρωνε ποτέ τον πελάτη του για τα έγγραφα και τα 
στοιχεία που έπρεπε να του προσκομίσει ώστε να προχωρήσει την υπόθεση 

• Παρακολουθούσε διαρκώς τις εξελίξεις στο νόμο, ώστε να ολοκληρώσει 
υπεύθυνα το έργο που του ανατέθηκε 

• Εξέδωσε άμεσα το σχετικό φορολογικό στοιχείο για προκαταβολή της 
εργασίας του  

• Η μη ολοκλήρωση της υπόθεσης δεν προκάλεσε βλάβη στον εγκαλούντα, 
αντίθετα με τα στοιχεία που χρησιμοποίησε από τη μερική επεξεργασία του 
φακέλου, απαλλάχθηκε στη δικαστική του υπόθεση (σύμφωνα με την 
μαρτυρία του) 

 
Αντιθέτως ο εγκαλών  

• Δεν παρέδωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της 
υπόθεσης  

 
Με βάση όλα τα ανωτέρω, δεν υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα κατά τις διατάξεις 

των παραγράφων α,β,δ,ε του άρθρου 30 του ΠΔ 27-11-1926, όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 
783 (31-12-1970) για τον εγκαλούμενο μηχανικό. Ενδεχομένως να υφίστανται λόγοι  
πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων, κατά την παράγραφο γ του άρθρου 30 του ΠΔ 27-11-
1926, όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 783 (31-12-1970), ωστόσο ούτε αυτό τεκμηριώνεται 
επαρκώς από τα προσκομισθέντα στοιχεία.  

 
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα  την απαλλαγή του 

εγκαλουμένου μηχανικού. 
 


