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Προς : Τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  

Υπαλλήλων του Π.Σ.  

(μέσω Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) 

 

ΘΕΜΑ : Σχέδιο μήνυσης για παράνομες επιφυλακές.  

 

  Σας υποβάλω, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.,  σχέδιο μήνυσης που θα υποβάλετε μετά 

από απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου, στην περίπτωση κατά 

την οποία εκδοθεί διαταγή για παράνομη κατά την κρίση σας κήρυξη 

επιφυλακής.  

  Σας διευκρινίζω ότι δεν είναι κάθε επιφυλακή παράνομη. 

Παράνομη είναι η επιφυλακή όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

νόμου όπως αυτές αναλύονται στην μήνυση. Εφόσον το Δ.Σ. 

διαπιστώσει ότι η επιφυλακή είναι παράνομη, θα πρέπει αφού 

συνεδριάσει εκτάκτως να λάβει σχετική απόφαση για την υποβολή της 

μήνυσης και να εξουσιοδοτήσει σχετικά τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραμματέα για την κατάθεσή της στην αρμόδια Εισαγγελία.  

  Το σχέδιο της μήνυσης που σας υποβάλεται μπορεί να 

εμπλουτιστεί με ότι στοιχεία υπάρχουν διαθέσιμα αναφορικά με το ότι η 

κατάσταση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί επαρκώς με τα διαθέσιμα 

μέσα χωρίς κήρυξη επιφυλακής. Επίσης, να συμπληρώνονται σωστά τα 

στοιχεία που εμφαίνονται με αριθμούς 1 έως και 10 με βάση τις 

συνυποβαλλόμενες επεξηγήσεις.   

  Επίσης, να προσκομίζονται μαζί με τη μηνυση η διαταγή για την 

κήρυξη της επιφυλακής και απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την κατάθεση της μήνυσης και πλήρη σειρά 

νομιμοποιητικών εγγράφων (Καταστατικό, πρακτικό εκλογής και 

πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ.).  
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Γενικά, χωρίς να είναι στην αρμοδιότητά μου να κάνω υποδείξεις 

αναφορικά με τις αποφάσεις σας, θεωρώ ότι για την αποτελεσματικότητα  

του παραπάνω ενδίκου μέσου θα πρέπει αυτό να υποβάλλεται όταν η 

κήρυξη της επιφυλακής είναι ευθέως παράνομη.  

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 

       Κωνσταντίνος Δ. Πενταγιώτης  

       Νομικός Σύμβουλος ΠΟΕΥΠΣ 


