
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  (1) 

 

ΕΓΚΛΗΣΗ-ΜΗΝΥΣΗ 

 

1)  …………………………… (2) 

2)   …………………………..(2α) 

κατοίκων  ………………………………………, ενεργούντων υπό την ιδιότητα του 

Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της νόμιμα συνεστημένης πρωτοβάθμιας 

συνδικαλιστικής οργάνωσης με έδρα την (3) (3α) και την επωνυμία «(4)»  

ΚΑΤΑ 

1. …………………… (5) 

2. Παντός άλλου υπευθύνου που θα προκύψει κατά την ανάκριση. 

--------------------------------- 

  Κύριε Εισαγγελέα, 

Κατόπιν της από …….…/……….2013 αποφάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου της αναφερόμενης στην εισαγωγή της παρούσας 

συνδικαλιστικής οργάνωσης η οποία έχει στη δύναμη της και εκπροσωπεί 

τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας (6) 

υποβάλλουμε την παρούσα προκειμένου να διαταχθούν τα νόμιμα και να 

τιμωρηθεί ο μνημονευόμενος ως και κάθε άλλος υπεύθυνος που θα προκύψει 

κατά την ανάκριση για παράβαση καθήκοντος (άρθρ. 259 ΠΚ) ή για 

οποιοδήποτε άλλο αδίκημα ήθελε προκύψει διότι: 

 



Στις …….../……………./2013 ο μηνυόμενος υπό την ιδιότητα του  (7)  

του Πυροσβεστικού Σώματος  εξέδωσε την υπ΄αρ. πρωτ.  (8)  Διαταγή με 

την οποία έθεσε σε επιφυλακή το πυροσβεστικό  προσωπικό του 

Πυροσβεστικού Σώματος  που υπηρετεί στην περιοχή της  (9)  . 

Η ανωτέρω Διαταγή είναι ευθέως παράνομη ως αντιβαίνουσα τη 

διάταξη του άρθρου 24 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

Πυροσβεστικού Σώματος  (ΠΔ 210/1992, όπως ισχύει) και την με αριθμό 

20185 Φ. 105.9/4. 6.1999 Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 

Ειδικότερα, από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο ρητά ορίζεται ότι το 

προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να τίθεται σε κατάσταση 

επιφυλακής για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που μπορούν να 

δημιουργηθούν από συμβάντα για τα οποία έχει αρμοδιότητα επέμβασης το 

Πυροσβεστικό Σώμα. Από τη γραμματική και τελολογική ερμηνεία της 

διάταξης αυτής προκύπτει ότι αναγκαία προϋπόθεση για τη κήρυξη του 

προσωπικού του Π.Σ. σε κατάσταση επιφυλακής είναι να υφίστανται σε 

εξέλιξη συμβάντα της αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία 

να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο (έκτακτες ανάγκες) 

παρά μόνο με τη θέση σε κατάσταση επιφυλακής του προσωπικού του. 

Στην προκείμενη περίπτωση ουδέν σχετικό συμβάν υφίστατο, τέτοιο 

που να δικαιολογηθεί η κήρυξη της επιφυλακής από τον πρώτο των 

μηνυομένων. 

Στην προκείμενη υπόθεση πληρούται η αντικειμενική και υποκειμενική 

υπόσταση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος που προβλέπει και 

τιμωρεί το άρθρο 259Π.Κ. Ειδικότερα για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος 

αυτού απαιτούνται: 



α) Παραβίαση του υπηρεσιακού καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται με νόμο ή 

διοικητική πράξη και με ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταμένης αρχής.   

β) Προϋπόθεση του δράστη, δηλαδή δόλος που περιέχει τη θέληση 

παραβάσεως του καθήκοντος της υπηρεσίας. 

γ) Σκοπός να προσποριστεί στον ίδιο το δράστη ή σε άλλον παράνομη υλική 

ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον άλλον, χωρίς 

να απαιτείται και η επίτευξη του εν λόγω σκοπού.  

Στην προκείμενη υπόθεση ο μηνυόμενος ευθέως παρέβη το 

υπηρεσιακό του καθήκον με πρόθεση δεδομένου ότι γνώριζε ότι δεν 

συνέτρεχε η τιθέμενη υπό του νόμου προϋπόθεση της ύπαρξης «συμβάντος» 

της αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος από το οποίο να προκύπτουν 

έκτακτες ανάγκες αντιμετώπισης του. Περαιτέρω, ο μηνυόμενος ως εκ της 

ιδιότητας του ως Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος γνώριζε ότι από 

την κήρυξη της επιφυλακής επέρχεται βλάβη του κράτους υπό την έννοια ότι 

ο προϋπολογισμός του επιβαρύνεται χωρίς αιτία λόγω του ότι στην 

περίπτωση απασχόλησης των πυροσβεστικών υπαλλήλων λόγω επιφυλακής 

καταβάλλονται προς αυτούς αποζημιώσεις (πέραν του πενθημέρου κλπ), ενώ 

οι υπάλληλοι που καλούνται σε μη νόμιμη επιφυλακή επίσης υφίστανται 

βλάβη αφού στερούνται τις ημερήσιες αναπαύσεις τους (ρεπό) και την κατά 

βούληση διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους, γεγονός το οποίο επίσης 

γνώριζε ο μηνυόμενος και αδιαφόρησε παντελώς για την σωματική και 

ψυχική καταπόνηση άνευ λόγου των υπαλλήλων. 

 



Κατόπιν των ανωτέρω συντρέχει νόμιμη περίπτωση για την άσκηση 

ποινικής δίωξης κατά του μηνυόμενου ως και παντός άλλου υπευθύνου για 

την κατά νόμο τιμωρία τους.  

Επειδή ρητά επιφυλασσόμαστε για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμα μας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΖΗΤΑΜΕ 

Την άσκηση ποινικής δίωξης και την κατά νόμο τιμωρία του μηνυόμενου ως 

και παντός άλλου προσώπου που θα προκύψει για την τέλεση των άνω 

αναφερόμενων πράξεων. 

(10) , ……./…../2013 

                                                                        ΟΙ ΜΗΝΥΤΕΣ - ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΕΣ 

 


