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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 

                     ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 
 

1) Του Χαράλαμπου Νικολακόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών,  

οδός Λεωχάρους αρ. 2, (Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές 

Υπηρεσίες (Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.)), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεωχάρους αρ. 2. 

2) Του Τρύφωνα Αλεξιάδη του Ζαφείρη, κατοίκου Αθηνών, οδός Λεωχάρους 

αρ. 2, (Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Π.Ο.Ε. –Δ.Ο.Υ.)), που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεωχάρους αρ. 2.   

                     ΚΑΤΑ 

Παντός υπαιτίου. 

 

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, 

 

Την 16-5-2014 επιδόθηκε νόμιμα στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών (ορ. ΣΥΝ. ΣΧΕΤ. 1 την υπ’ 

αριθμ. 6224Β/16-5-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών Χαράλαμπο Δημητρακόπουλο) η υπ’ αριθμ. 1584/2014 

οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία 

εργατικών διαφορών) (ΣΥΝ. ΣΧΕΤ. 2), σύμφωνα με την οποία το εναγόμενο 

Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώθηκε να αποδέχεται τις υπηρεσίες των 393 

εναγουσών καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών. Η ανωτέρω απόφαση 

κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή και, άρα, το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο 

ήταν υποχρεωμένο, διά των αρμοδίων οργάνων του, να την εφαρμόσει 

αμέσως, αφότου έλαβε γνώση αυτής, και να συμμορφωθεί πλήρως στο ως άνω 

περιεχόμενό της. Πλην, όμως, παρά την ανωτέρω επίδοση της απόφασης προς 

γνώση και για πάσα έννομη συνέπεια και με κλήση όπως το εναγόμενο 

συμμορφωθεί άμεσα προς το διατακτικό της, τα αρμόδια όργανα του 

Υπουργείου Οικονομικών δεν έχουν προβεί στην υλοποίησή της, ήτοι δεν 
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έχουν έως και σήμερα αποδεχτεί τις ήδη από την Δευτέρα, 19-5-2014, 

προσφερόμενες και προσήκουσες υπηρεσίες των εναγουσών καθαριστριών. 

 

Επειδή κατά τα ανωτέρω φρονούμε ότι πρέπει να διερευνηθεί αν συντρέχει 

περίπτωση πλήρωσης των αντικειμενικών υποστάσεων των αδικημάτων της μη 

συμμόρφωσης σε δικαστική απόφαση (άρ. 232
Α
 Π.Κ.) και της παράβασης 

καθήκοντος (άρ. 259 Π.Κ.) καθώς και η τυχόν ποινική ευθύνη παντός 

υπαιτίου. 
  

     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας 
 

          ΖΗΤΟΥΜΕ 
 

 

Να διερευνηθεί η τυχόν τέλεση των ανωτέρω ή άλλων αδικημάτων που 

διώκονται αυτεπαγγέλτως καθώς και η ποινική ευθύνη παντός υπαιτίου και, 

αναλόγως της αρμοδίου περί τούτου κρίσης Σας, να διωχθούν οι υπαίτιοι και 

να τιμωρηθούν, όπως προβλέπει ο νόμος. 

          

Αθήνα, 22.05.2014 

 

 
 

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ               ΤΡΥΦΩΝ   ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 

 

      

 

 


