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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

ΕΓΚΛΗΣΗ 

 

 

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και 

τον διακριτικό τίτλο “ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.”, η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί 

της οδού Ερμού, αρ. 25, με ΑΦΜ 094004914, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νομίμως 

εκπροσωπείται. 

 

ΚΑΤΑ 

 

1) Αναστασίου Καλλιτσάντση του Παρίση, πολιτικού μηχανικού, 

κατοίκου …………………….., οδός ……………………………., αρ……, με ΑΦΜ …….., 

ΔΟΥ Ψυχικού. 

2) Κωνσταντίνας Ράπτη του Χαραλάμπους, αρχιτέκτονος μηχανικού, 

κατοίκου ……………….., επί της οδού ……….., με ΑΦΜ ………, νόμιμης 

εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία “ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ 

Ε.Ε.” (“NEXUS DESIGN STUDIO E.E.”), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι 

Αττικής, επί της οδού …………. 

3) Κάθε παντός ετέρου υπευθύνου ή συμμετόχου στις καταμηνυόμενες 

αξιόποινες πράξεις, ο οποίος θα προκύψει κατά την προδικασία.  

***** 

Με την παρούσα ζητούμε την ποινική δίωξη των μηνυομένων, Αναστάσιου 

Καλλιτσάντση, τέως διευθύνοντος συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της άνω 
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δήθεν νόμιμης αιτίας, προκειμένου να βλάψει την περιουσία της εταιρείας μας και 

να αποκομίσει η εταιρεία “NEXUS DESIGN STUDIO EE” παράνομο περιουσιακό 

όφελος.  

Περαιτέρω, είναι προφανές ότι την απόφαση για την τέλεση των πράξεων αυτών 

του προκάλεσε η νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της εταιρείας “NEXUS 

DESIGN STUDIO EE”, Κωνσταντίνα Ράπτη, προκειμένου να ενθυλακώσει η 

συγκεκριμένη εταιρεία το ανωτέρω παράνομο περιουσιακό όφελος. Η δεύτερη 

εγκαλουμένη προέβη ηθελημένως στην πρόκληση στον Αναστάσιο Καλλιτσάντση 

της απόφασης διάπραξης των ως άνω εγκληματικών πράξεων με αντίστοιχη 

γνώση και θέληση ή αποδοχή του ότι οι συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις θα 

προκαλούσαν την ως άνω αναφερομένη περιουσιακή ζημία στην εταιρεία μας. 

Εξαιτίας των ως άνω παρανόμων πράξεων, η εταιρεία μας υπέστη, εκτός από 

βαρύτατη οικονομική ζημία, υπέρμετρη προσβολή της φήμης, του κύρους και της 

αξιοπιστίας της ως ανωνύμου εταιρείας και διαταραχή των συναλλαγών της.  

 

***** 

Επειδή ο μεν πρώτος εγκαλούμενος τέλεσε τα αδικήματα της κακουργηματικής 

απιστίας και της κακουργηματικής απάτης, η δε δεύτερη εγκαλουμένη τέλεσε το 

αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στις πράξεις αυτές. 

Επειδή, με τον τρόπο που τελέσθηκαν οι ανωτέρω αξιόποινες πράξεις, η εταιρεία 

μας υπέστη ηθική βλάβη, προσβληθείσης της φήμης της, του κύρους της και της 

αξιοπιστίας της έναντι των εργαζομένων της αλλά και των με αυτή 

συναλλασσομένων πελατών της. 

Επειδή οι ανωτέρω πράξεις προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα 1, 13 

στ΄, 14, 18, 26 παρ.1 εδ.α΄, 27 παρ.1, 46, 51, 52, 386 παρ. παρ. 1 εδ. β’ και 

390 παρ. 1 εδ. β’  του Ποινικού Κώδικα. 

Επειδή, πέραν των ανωτέρω μνημευομένων, προσκομίζουμε κι επικαλούμαστε: 

Ι. το από 19.03.2021 Πρακτικό συνεδρίασης του ΔΣ της εταιρείας μας, με 

το οποίο παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς υποβολή της 
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παρούσης εγκλήσεως (ΣΧΕΤ. 7),  καθώς και 

ΙΙ. την από 12.08.2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της από 

11.07.2019 αποφάσεως της Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μας 

και του ισχύοντος έως και σήμερα, από 11.07.2019 κωδικοποιημένου 

καταστατικού της εταιρείας (ΣΧΕΤ. 8). 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

ΖΗΤΟΥΜΕ την ποινική δίωξη και τιμωρία των εγκαλουμένων Αναστασίου 

Καλλιτσάντση, Κωνσταντίνας Ράπτη, καθώς και οιουδήποτε ετέρου προσώπου 

τυχόν αποδειχθεί κατά την προδικασία ότι συμμετείχε στις ανωτέρω παράνομες 

πράξεις. 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι η εταιρεία μας παρίσταται, νομίμως εκπροσωπουμένη, προς 

υποστήριξη της κατηγορίας, λόγω της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη εκ των 

πράξεων των εγκαλουμένων. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ προτείνουμε τους: 

1) Δημήτριο Φόρο, Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, κάτοικο ……., 

επί της οδού ……………. 

 

Πληρεξούσιο και αντίκλητό μας διορίζουμε τον δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο 

Βιτώρο (ΑΜ ΔΣΑ 26698), κάτοικο Αθηνών …….. 

 

Aθήνα, 24.03.2021 

Ο πληρεξούσιος συνήγορος 


