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EKΘEΣH ΠPAKTΙKΩN KAΙ AΠOΦAΣH

FΙ oυvεδρiαoη ι6γινε δημ6οια στo ακρoατηριo του Δικαoτηρioυ.

o Πρ6εδρo9 εκφiονηοε τα oν6ματα των κατηγoρoυμ6νων εκ των oπoiων

εμφανiοτηκαν η Κρiνα Μεnαξ6. και o Πoλυp6νηg Κoκκiνηg και 6ταν τoυg ρiοτηoε

για τα ο,τoι1εiα τη6 ταυτ6ητd,6 τoυq, εκεiνoι απdνηoαν διαδoμκιi 6τι oνoμd,ζovται

6πωq παραπdνω αναφ6ρεται. Eπioηζ, o Πρ6εδρo9 εκφrbιηoε τo 6νομα τoυ

καηγoρoυμ6voυ Nικ6λαoυ Koκκiνη o oπoioq δεv εμφανioτηκε. Κατ6znν, η

καηγoρoυμ6η Κρiνα Mεταξιi δf1λωο.ε ο,τo δικαoτηριo 6τι διoρiζει oυvηγoρ6 ηζ για
να ην υπερασπιστεi τoν παρ6ντα δικηγ6ρo Aθηνiυν Στυλιαν6 Boυδoδρη, o oπoiog

απoδι42gθηκε τo διoριoμ6.

Στo oημεiο αυτ6 εμφανioηκε ωg dγγελo6 τoυ o.υνηγ6ρoυ υπερd.σ7πσηζ Ιωιivη

FΙρειrbη τoυ απ6ντog κατηγoρoυμ6νoυ, η Ευαγγελiα Ndoιoυ, αoκo6μενη διηγ6ρo6,

η oπoiα αφo6 ζηησε κα1 6λαβε τo λ6γo απ6 τoν Πρ6εδρo, ζfιηoε την διακoπ{ τηg

εκδiκαoη6 τηζ υπ6θεοη9 σε μεταγεv6ο,τερη δικd,oιμo. Πρoακ6μιoε δε, στo

Δικαoττ1ριo την απ6 |6-02.20|5 εzπoτoλη τoυ πρoαναφερθιiντog oυηγ6ρoυ

υπερd,oπιοηg, σ6μφωνα με ην oπoiα αναφ6ρει 6τι κατd, η σημεριν{ δικd,oιμo δεv Θα

εiναι oε Θ6oη να εrcπρooωτησει τoυξ εντoλεtg τoυ, δι6π Θα παρioταται ενiυzπoν τoυ

B, Tριμελo6q Πλημμελειoδικεioυ Aθηνrbν, ωg oυv{γoρog υπερ&oznoηζ τoυ Κυριιiκoυ

Koιλdκoυ, o oπoiog κατηγoρεiται για ανθρωπoκτoviα απ6 αμ6λεια και ενiυπιoν τoυ Γ,

Tριμελorig Eφετεioυ Κακoυργημd,των Aθηνiυν ω6 oυνfγoρog υπερd,ozποηξ τoυ

Γεωργioυ oρφανiδη,, oπoioq καηγoρεiται για τo αδiκημα ηq εγκλημαπlα16

oργ&νωoηq και για παρ&βαo,η τoυ N6μoυ περi Nαρκωπκrbν, δικη η oπotα ξεκiνηoε

oην δικιioιμo ηξ 10-11-2Ο14 και μετd, απ6 oυνε1εξ διακoπ69 oυνε1iζεται ην 17-

02-20|5' η oπoiα αναγνrbοΘηκε νoμ6ωπα.

Στo oημεio αυτ6 ηg δi'cηq εμφανioηκε o Nικfιτα6 Αγαπητiδη6, και, αφoιi

6λαβε τo λ6γo απ6 τoν Πρ6εδρo, δηλωoε 6τι παρioταται ωζ πoλιτικrb6 εν&γων κατd

των πρoαναφερ6μενων καηγoρoυμ6νων, ατoμικ6 καθiοq κα1 ωζ Aντιπρ6εδρoξ τoυ

Δ.Σ. και ΔιευΘ6νων Σ6μβoυλo9 ηζ υπ6 ην επωvυμiα (NAYTΙΛΙAKH

TEXΙ\ΤOΔOMΙKH EMΠoΡΙΚ}Ι ANΩNYMΙ{ ETAΙPEΙA> εταιρεiαg και ν6μιμo9

ειοιρ6oωπ6ζ ττlζ, κατd, τo υπ, αριθμ.πρωτ. 4Ο651 109.|2-20|4 6γγραφo τoυ Eμπoρικoιi

και Bιoμη1ανικo6 Eπιμεληηρtoυ Πειραιcbg, τo oπoiο αναγvrboθηκε νoμ6ωπα, για

χρηματικη ικανoποiηoη oαρd,ντα τεood,ρων (44) ευριb, μ



επιδικioτηκε και πρωτ6δικα, λ6γω τη6 ηθιηζ βλιiβηs πoυ του πρoκιiλεoε η
κριν6μειη πραξη και 6τι διoρiζει πληρεξoιioι6 τoυ και τηζ εταιρεiα6 τoν παρ6vτα
δικηγ6ρo Πειραιcbg Xρηοτo Bρoδoη, o oπoiog απoδ6μηκε τoν διoριoμ6, ο.6μφωνα

και με ην υπ, αριΘμ. 94lι1-02.2Ο15 απ6φαση τoυ Δ.Σ. τηg εταιρεiαg με ην
επωvυμiα (NΑYTΙΛΙAΚΙ{ TExΙ\ΙoΔoMΙΚrΙ EMΠOPΙΚFΙ AΝΩNYMFΙ
ETΑΙΡEΙA) πoυ αναγvdloθηκε νoμ6τιlπα,

o Πρ6εδρoζ εκφcilνησε τCι ον6ματα

βρθθηκαν παp6ντεζ oι Nικηταg Aγαπητiδηg,

Δεμπ6ληg και Eυoτ6θιog Koκκiνηg.

των μαρωρων τηζ κατηγορiαg και

Bαο,iλειoζ Παπαλεωνiδog, Δημητριoζ

FΙ Ειοαγγελ6α9, αφoδ 6λαβε τo λ6γo απ6 τoν Πρ6εδρo, πρ6τεινε να γiνει δεκτ6
τoυ αiημα για διακozη τηg εκδiκασηζ ηζ υπ6θεoηg σε μεταγεν6ο,τερη δικ6oιμo

oι κατηγoρo6μνoι, αφo6 ρωηθηκαν o1επκ& απ6 τoν Πρ6εδρo, εiπαν 6π
oυντd,oo,ovται με ην ειoαγγελικη πρ6ταoη'

Τo Δικαoηριo, αφo6 διαoκ6φθηκε μυoτικd oην 6δρα τoυ, με παροt5oα και
ην Γραμματ6α, κατdρτισε και o Πρ6εδρo9 δημoοiευoε αμ6oω9 ην απ6φαση τoυ
Δικαoηρioυ, η oπoiα 626ει αριθμ6 268t201'5 και εiναι η εξηg:

Eν 6ψει ηζ υπηρεσιαΦt απαo16ληoηζ τoυ oυηγ6ρoυ Ιωιivιη FΙρειrbη τoυ
απ6ντo9 καηγ0ρoυμ6νoυ Nικoλdoυ Κoκκiνη oε dλλo δικαoτηριo (Γ, Tριμελ69
Eφετεio Kακoυργημιiτωv ΑΘηνioν) , η εκδiκαoη ηg παρoιioαg υπ6θεoη q πρ6πετ να
δικαoπεi κατ.i τo διατακτικ6. ΓΙA ToYΣ ΛoΓoyΣ AYTOYΣ

ΔΙKAZEΙ με:
1. παρoδoα ην καηγoρoυμεv.η Kρiνα METΑΞA τoυ Χρηoτoυ και ηg Mαρiαg, η
oπoiα γεwηΘηκε oηv Αθηνα, τo 6τog !977 κατ κατoικεi oτo Xαλdνδρι Aττικfi q, ε;ιτi

ηg oδo6 Aμλλ6ω9, αριθμ69 4.

2. α:rι6ντα τoν καηγ0ρo6μενo Nικ6λαo ΚOKKΙNI{ τoυ Eυoταθioυ και τηg Eυωfαg,
o oπoio6 γεwηθηκε oτo Bαλτετoιviκo Κλεiτoρog Aρκαδiαg, τo 6τog 194Ο και
κατoικεi oτo Χαλdνδρι Αττικ{g, επi ηg oδori Aμλλ6ω9, αριθμ69 4.

3. παρ6vτα τoν καηγoρo6μενo Πoλυ2616νη ΚOKKΙNFΙ τoυ Nικoλιioυ και ηg
EλευΘερiαg, o oπoiog γεwηθηκε oην Aθ{να, τo Ετoq !969 και κατoικεi oτo
Χαλιiνδρι Aτακf1g, επiτηqoδo6 A1ιλλ6ω6, αριΘμ6q 4.

ΔEXETAΙ τo αiημα για διακoπη τηq δiηg.



ΔΙAKOΠTEΙ την εκδiκαοη τηq πρoκεtμεvηζ υπ6θεoη9, για την 20η Φεβρoυαρtoυ

20|5, ημ6ρα Παραο.κευη και rbρα 9.00, oην αfθoυoα 307,3oe 6ρoφoq, κατ6 την

oπoiα, o Πρ6εδρog παρ"fiγyειλε να εtναι παρ6ντε9 6λoι oι παρd,γoντεζ ηζ δiκηq.

ΚPΙΘΙΙKE, αποφαoiστηκε και δημooιε6ηκε αμ6oωq στo ακρoατf1ριo τoυ σε

δημ6oια oυνεδρtαo,η.

Πειραι0"q' 17 Φεβρoυαρioυ 2015

tΙ Γραμματfαqν EφfτηgO Προεδ

ffi
Συνεδoiαοn τπc 20η€ Φεβρoυαρioυ 2015

Αφoti π6ραoε η μ6ρα και η cbρα πoυ τd1θηκαν με ην υπ' αριθ. 268/20t5

απ6φαoη τoυ Δικαoηρioυ τoriτoυ, επαναληφΘηκε η διακoπεioα ο.υvεδρiαoη, με

παρ6ντεq τoυg Δικαoτ69, ην Eιoαγγελ3α και ην Γραμματ6α, δημ6oια 6πω9 και

πρoηγoυμιhlωq.

o Πρ6εδρo9 εκφcilνηoε τα oν6ματα των κατηγoρoυμεvων και βρι1θηκαν

παρ6ντε9 oι Κρiνα Mεταξd και o Πoλυp6νηg Κoκκiνηt και απrbν o Nικ6λαo6

Κoκκiνηg. oι παρ6ντε9 καηγoρo6μεx/oι 6ταν ρωηθηκαν για τα oτoι1εiα ηg
ταυτ6τητ&q τoυg, απ&ντησαν διαδo2gικd,6π oνoμ&ζoνται 6πωq παραπ6νω αναφ6ρεται.

Kατ6πιν, δl]λωoαν oτo δικαoΦριo 6τι διoρiζoυν oυνηγ6ρoυ6 τoυq για να τoυt

υπερασznστoliν τoν παp6ντα δικηγ6ρo Aθηvιbν Στυλιαν6 8oυδo6ρη και τoν παρ6ντα

διlcηγ6ρo Πειραιioq Ιωιivrη FΙρειιbη, oι oπoioι απoδr41θηκαν τo διoριoμ6.

Στo oημεio αυτ6, o δικηγ6ρo6 Πειραιiog Ιωιiwηq Hρειrbηq, o oπoioq, αφoιi

6λαβε τo λ6γo απ6 τoν Πρ6εδρo, δηλωoε oτo Δικαoτηριo 6α εκ,tρoσCoπεi τoν απ6ντα

καηγoρoδμενo, δυν&μει ηζ ατι6 t3-02-2015 εξoυoιoδoηο,εcbξ τoυ, (κατ/νoυ), η oπoiα

αναγvdloτηκε νoμ6πrπα. ,oπωg απ, αυτf1ν πρoκrπτει 62gει ν6μιμα oυντα26Θεi και γι, αυτ6

πpθπει" να ε,nτραπεi η εrcπρoοiolηoη τoυ απ6ντoζ κατηγoρoυμ6νoυ αlε6 τo διlqγ6ρo

αυτo οπωg και η Eιoαγγελ6αζ πρ6τεινε (eρθρ ' 340 7ταp 2 ΚΠ ryT \ιι
ιl\c

,-rry

υηL



Kατ6zπν, η Eιααγγελ6αg, αφo6 6λαβε το λ6γo απ6 τoν Πρ6εδρo, αν6πτυξε ην
6κΘεο,η ηg θφεoηg και παρ6δωσε στoν Πρ6εδρo κατιiλoγο των μαρΦρων πoυ κιiλεo.ε

για να υπooηρiξoυν ην κατηγoρiα και τoυ οπoioυ αντiγραφo 61ει επδoθεi oτoυ6
καηγoρoυμ6νoυ9, κατd τo dρθρo 326 Κ.Πoιν,Δ., 6πω9 πρoκ6πτει απ6 τo
απoδεικπκ6, πoυ βρioκεται oη δικογραφiα'

Mετd,, o Πρ6εδρog ζηηο,ε απ6 τoυg κατηγoρo6μενoυt γενικ69 πληρoφoρiεg

για ην πρdξη για την oπoiα κατηγoρoriνται και τoυg αν6φερε 6π η απoλoβα τoυg θα
γivει μετd τo τ6λo9 ηg απoδεu.τιηq διαδικαoiαg, o6μφωνα με τo ιiρΘρo 343
ΚΠoινΔ.

oι καηγoρoδμεvoι απdνηoαν 6π επιφυλdοooνται να εκΘ6ooυν τιg απ6ψει6
τoυg κατιi ην απoλoγiα τουg και 6π τcbρα δεv 61oυν vα πoυv απoτα,

o Πρ6εδρo9 εκφiοησε τα oν6ματα των μαρτδρων τηζ καηγoρiαg και
βρ6θηκαν παρ6ντε9 oι Nιlα]ταg Αγαητiδη6, Bαoiλειog Παπαλεωνiδαg, Δημητριoq
Δεμπ6λη6, Eυoτdθιo6 Koκκiνηg και Σzωρiδων Σμυρvι6g.

Στo oημεio αυτ6, oι αιlvηγoρoι υπερd,ozπσηt τωv καηγορoυμθvωv αφoιi
6λαβαν τoν λ6γo απ6 τoν Πρ6εδρo, ζηηο,αν να αναβληθεi η δiκη κατ' dρθρo 59
K.Π.Δ. και υπ6βαλλαν και εγγριiφωg το αiημα αναβoληg ηg δiηg, τo oπoio 61ει ωg
εξηg:

ΔΙΚΙΙΓoPΙΚo ΓPAΦEΙO

Ι ΩANNtΙ tΙPEΙΩTrΙ
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TριμελεE Εφmε{o Πλημμελη μdτων ΠειραιcbE

Δικd'oιμog: 20.02.20Ι 5 (ατ6 διακoπη κατd, την δικd,σιμo ηg ] 7.2.20Ι 5)

ΕκκαλoδντεE καηy o ρ oδ μεν o ι :

Κρfνα Mεταξd,, Πoλι3xρoνηζ Κδκkινηg, Nικδλαog Κ6κκινι79

AΙTΙΙMA ANABOΛHΣ ΚAT'APΘPO 59 K.ΠA. (για

κατα1cδριoη στα πρακτικd', κατ' ιfiρΘρo 141$2 K.Π.Δ.)

oι oυηγoρoι υπεραoπioεωs των εκκαλoιiντων, λαβ6wεg τoν λξo απ6 τoν Πρ6εδρo
τoυ Δικαοηρiου πρo6βαλαv τo ακ6λoυΘo αiημα αvαβoλτjg ηg δiηq κατ'd,ρθρo 59 Κ.Π.Δ.,



ζηηοαν δε τo εν λ6γω αiημα να καταχωριoθεi oτα πρακτικ& ηξ δficηζ κατ' &ρθρo l4l $2

Κ.Π.Δ.:

}Ι πρcbη εκκαλotioα καταδικ&οηκε για ψευδoρκtα μdρτυρα κατ' εξακoλoriΘηοη, για

oυκoφαwικd δυoφljηoη κατ' εξακoλo6θηη και για oυκoφαvτικrj δυoφt|μηη αvωvδμoυ

εταιρεiα6 κατ' εξακoλoιiΘηoη.

oι δεδτερoq και τρiτoζ των εκκαλo6ιrεων καταδικd,σηκαν για συκoφαvtικη δυ-

σφημηση κατ' εξακoλo6θηoη απ6 κoινoιi και για oυκoφαvcικf1 δυoφηηη ανωvδμoυ

εταιρεiαq κατ, εξακολo6θηοη απ6 κoινo6.

Συγκεκριβνα, η πρrilη εκκαλo6οα καηγoρεiται 6τι τα ανωτ6ρω αδικιiματα τ6λεoε

ην 21.05'2007 και ην 25.05.2007' δια των υπ' αριΘ. 10063/21.05.2007 και

10855/25.05.2007 εν6ρκων βεβαuboεων τIlξ, πoυ oυvcd,1θηκαν ενcbπιoν ηξ κ. Eιρηνoδiκoυ

Αθηνιbν και ηξ Συμβoλαroγριiφoυ Aθηνιilν κ. Aψελικηg Παvεελ&η, αwιoτoi16ωq.

oι πρoαναφερΘεtoεg 6νoρκε9 βεβαuboει6 δ6Θηκαν απ6 την κατηγoρoυμεvη οτo

π},cιiοιo τrον πολιτικιirν δικcδν πoυ πρo6κυψαν απ6 ην oυνεργαotα των εταιρεπbν

(NΑYTΙΛΙAΚI{ TEXNoΔoMΙΚrΙ EMΠOΡΙKΙ{ ANΩNYM}Ι ETΑΙPEΙA) και <BAΛ-

TEΣΓNΙKO A.T.E.Ξ.B.E.)), σην βeoη ηg ατc6 24'03.2005 oυμβαoηq και ειδικ6τερα πρo€

απ6κρoυοη τη5 υπ6 στoιχ. 6692|26.07.2006 αγωγlis τηg πρcΙ>τηg εξ αυτcilν και πρog

υπooτr[ριξη τη6 υπ6 στoιχ. 483/15.01.2007 αγωγι[g τηg δευτερηq.

oι ωq ιiνω αγωγ6q, 61oυν ωq αvεικεiμνo των αναyνcδριoη και καταψι{φισιl ε.

κατ6ρωΘεν πρoβαλλομ6γων απαΦσεων εΙ( τη6 πρoαναφερΘεioηg -μβooηg και κατd, ην
oυζηηoη τoυg, κατ6πιν oυvεκδiκαoηg λξω oυνdφειαg, ειοφ6ρΘηκαν οτην διαδικαοiα oι

επiδικεq φερ6μενε9 ωq ψευδεiq και συκoφαvτικ6q κατd, περlε16μενo 6νoρκεq βεβαιr,οoεη,

αφ,ηξ στιγμηξ αφoρor5ν στα

εργαοιcδν για τιc oπoiεc εiγε υπoγραφεi η o6μβαοπ ναυλcbοεωc καΘcirc και τιc ουνΘιiκεc

πoυ επικoατo{loαν τoν κατιi τoν iδιo ro6νo.

o δειiτερog και τρiτog εκ των εκκαλo6rπων κατηγoρo6vται 6τι τιξλεoαν τα ανωτ6ρω

αδικι!ματα την 22.05.2007 και ην 25.05.2007, δια ηq καταΘ6oεωq μετd, των πρoτ6oεων και

ηq πρooΘt'1κηq αντiκρoυστlg, ηζ ανωτ6ρω 6νoρκηq καταΘ6οεω9 ηξ συγκαηγoρoυμ6ηq

τoυξ και πρiοτηg εκκαλorioαg, Κρiναq Mεταξ&,.

Eπi των αγωγiον εξεδ6Θη η υπ' αριΘ. 3932/2008 απ6φαoη τoυ Πoλυμλoιig Πρω.

τoδικεioυ Πειραldog (διαδικαoiα Nαυτικcbν Διαφoρrilν), δυν&μει ηg oπoiαg 6γινε δεκτ{ η

αγωγη τηξ εταιρεtαq (ΝAYTΙΛΙAΚH TExNoΔoMΙKΙ{ EMΠOPIKΙ{ ANΩNYMI{

ETAΙPEΙA) και απερρiφΘη η αγωγτj ηq <BAΛTEΣΙNΙΚO ATEΞBE) και υπo1ρειilΘηκε η



δεriτερη να καταβ&λει σην πρ6η τo πoo6 τωv διακooiων εξτ]vτα εν66 μλuiδων πε-

vτακooiων δεκαεw6α ευρcb και oγδ6rπα δδo λεπτiον (2615Ι9,82) και αναγvωρioθηκε η
υπo1ρ6ωoη ηg να ηq καταβιiλει επioη6, τo πoo6 τωv ενεvηντα 6ξι μλιιiδων διακooiων
(96.200) ευρcb, νoμιμoτ6κω9 απ6 ην επiδooη ηg αγωγηg'

Tην απ6φαoη αυη πρoo6βαλε εvcδπιoγ τoυ Eφετεioυ Πειραιιilg η εταιρεiα
(BΑΛTEΣΙNΙKO ATEΞBE>, με ην απ6 08.12.2008 και με αρ. καταθ, |406/2008 6φεoη

ηg, η oπoiα oυζηηθτ1κε την 03.|2'2009,

Κατ6πιν τo6τoυ, εξεδ6Θη η υπ,αριΘ. 267/2010 απ6φαoη τoυ ωg ιiνω Δικαoηρioυ,
δυνιiμι ηg oπoiαg η €φεoη η6 εκκαλoδoηg εyινε τυzπκιi δεκττi και απερρiφΘη κατ' oυοiαv,

Kατιi ηg αποφιioεωg αυτηξ, αοκι{Θηκε η απ6 83.20t0 αiτηοη αναιρ6oεω9, πoυ
τελικdr6 aυζητι{Θηκε ενcδπιoν τoυ Α2 Tμι{ματoq τoυ Aρεioυ Πιftγoυ κατιi την δικιftoιμο

ηg 13.10.2014. {Συνημμενη η απ6 08'0t.20]4 κλrioη ενcbπιoν τoυ ΑρεEoυ Πdyoυ)

Στην υπ6 κρioιν περftπωoη, oι επiδικεq, υπ, αριΘ. 10063/2t.05.2007 και
10855/25.05.2007 6νoρκε9 βεβακbσεξ πoυ δ6Θηκαv απ6 ην καηγoρoυβη χρησιμo.
πoηΘηκαν ενrbπιοv τωv Πoλπικrδν Δικαoηρiων και κατιi πεoιεγ6uενo Θα κριΘo6ν απ6 τα

επi τoυ περιεn,oμ6νoυ των επiδικων εν6ρκων βεβαιciloεων ωc πooc τo ειiν
κατιi τo κατπγooπτιiριο oυγκρoτo6νται α\trικειμεvικrbg oι πριiξεξ ηq ψευδoρκtαg κατ'
εξακoλoιiΘηση, ηt αbκoφαvτικξq δυoφημηoηE κατ' εξακoλoriθηη και ηg δυοφημηηg
ανcbvιlμηg εταιρεiαq κατ' εξακoλo6Θηη.

ενcbπιoν τoυ oπoioυ 6γει αγΘεiη βαoιη υπ6Θεoη ηq απ6πειρα9 απιiηg επi Δικα-oηρiω δui
τoυ υπ' αpιΘ, 719/2012 βoυλε6ματog τoυ Συμβoυλioυ Πλημψλειoδικcilν Πειραιcbg, και

υηρχε διαφoρετικ6 1covικ6 6ριo παραγραφrig!

Συγκεκριβνα, κατ6zπv πρoτιioεωg τoυ κ, Eιoαγγελεωg 6δρα9, τo Tριμλε6 Eφετεio
Kακoυργημ&τωv Πειρακbg, κατιfi τπν ουνεδρiαon τηc 24nc rανoυαoiου 2014 6κρινε διιt
τηg υπ' αpιΘ.66/2014 απoφι1οεω6 τoυ 6τι η εκδiκαση τη€ υπ6Θεoη9 6πpεπεγα αvαβληΘε[

αρμ6δια Πoλιτικιi Δικα iοεωq επi τηq υποΘ€οε

Eν oυνε1εiα και μ6voν, ,,oδ fo.. *o.Θui o,6 
"o 

oo,6δ,o Πoλ.".*& Δ.*ood,.o η
επiδικη διαιooοιi oτo οδνoλo τηζ και 6-ει εκκαΘαριοτεi, Θα εiναι

ν αποψn υιoθ6τηoε και το Tοι

ενc[rπιoν τoυ oποioυ Θα εκδιξαξ6ταν n πoοδτi ουναφιiq παροδοα υπ6Θεoη, εd,ν δεν)

απoφασεωζ τoυ



Πoλιτικo6 Tμtiματοc τoυ Aρεioυ Πιiγoυ, κατd, τα ακoλoriΘωq διαλαμβαν6μενα {oυνημμ6νη

η υπ' αριθ. 66/20l4 απ6φαoη τoυ TριμΕ,φΚακΠeφ, oρdτε oελ' 7 ):

<<Στηv πρoκεiμεvη περiπτωoη, 6πω9 απoδεlκvOεται, με τηv Uπ. αρ. 3932/2008

απ6φαoη τou Πoλυμελo06 Πρωτoδrκεioυ Πεlραld, πoυ εκδ6Θηκε με τη δlαδlκαoiα τωv vαυτtκιirv

δlαφoριilv, απoρρiφΘηκε η απ6 15-1-2007 αγωγη τη6 εταlρεiα6 <BAΛTEΣINιKo A.T.E.Ξ.B.E)'

τηg oπoiαg ν6μlμol εκπρ6oωπol εivαl ot δε0τερo6 καl τρiτog απ6 τoυq κατηγoρoOμεvoυζ, κα|

6γlvε δεκτη η αγωγη τηE εταιρεiαE (NAYTιΛ|AKH TEXNoΔoM|Kι-l ΕMΠoPlKl.l A,E),

υπo1ρεΦΘηκε δε η εταιρεiα (BAΛTEΣ|NιKO A.T.E.Ξ.B.E> vα καταβdλεt oτηv εvdγoυoα

261.519,82 ευρΦ καl επιπλEov αvαγvωρioΘηκε η υπo1ρfωση τηs vα καταβιiλεt και 96.200

ευριil με τo v6μtμo τ6κo. H εv λ6γω απ6φαoη επικυρΦΘηκε απ6 τo Eφετεio Πειραd με τηv

26712010 απ6φαoη τoU, με τηv oπoiα απoρρiφΘηκε oτηv oυoiα η Eφεoη τηE παραπdvω

εvαγoμfvη6 εταtρεiα6. Kατιi τη6 τελευταiα5 αττ6φαoη9 εκκρεμεi oτov Aρεlo Πιiγo η

fκδooη απ6φαoη6 επi τηE αvαfρεoη6, πoυ ιioκηoε η ω5 dvω εκκαλoιjoα. Eπεlδη η

πρoκεiμεvη κατηγoρiα τηg αττ6πεlρα6 απιiτηg στo Δtκαστηρto 61εl o1€oη με τηv

παραπιivω αoτlκd δiκη, πρ€πεl vα αvαβληΘε[ η παρo6oα πolvlκη δiκη μ€11ρI τo τ6λo5

τηg πoλτlκηg δiκη5, κατ,αρ. 61 KΠΔD.

Περαπ6ρω, o6μφωνα μ τo d,ρΘρo 59 K.Π.Δ.:

<<Oταv η απ6φαoη οε πolvlκη δiκη εξαρτιiταl απ6 ιiλλη υττ6θεαη γlα

τηv oπoiα €1εl αoκηΘεΙ πolvlκι] δiωξη' η πριbτη αvαβdλλεταl ωσ6τoU εκδoΘεi αμετιiκλητη

απ6φαoη oτη δε0τερη δiκη>,

Αφ'ηξ στημig,τo Tριμελεg Eφετεi.o Κακoυργημ&των Πειραuilg μ ηv υπ'αριΘ.

66/20|4 απ6φαoη τoυ θκρwε πωg η καηγoρiα η6 απ6πειραq απ&η6 oτo Δικαoτliρlο 626ει

.ftροnκτη ογεoη. εwoιob με ην ανωτ6ρω αoτικri δiκη, Φ-ισμ!ψ!
για τα ανωτ6οω ουναιDιi αδικr1uατα τnc ιuειlδoρκiαc και τnc oυκoιoαντικric

δυοonuιiοεωc πoυ ,nrια Μνoυc απoκλειοτικιi και ι6νoν παραγDαΦιlc -ιoρioτπκαν και

δικιiξoνται ενcδπιoν τoυ Δικαaτnoioυ Σαc, 6πωq 6λλωoτε πρoκ6zπει και απ6 τo υπ' αριθ.

7|912012 βoriλευμα τoυ Συμβoυλioυ Πλημψλειoδικrilν Πειραuoq {oυνημμ6νo τo υπ' αριθ'

719/2012 βoδ}ευματoυ ΣυμβΠλημΠειρ, oρdτε φ6Mα 1 και 2):

<(...) Elδικ6τερα, 6oov αφoρd τα πλημμεληματα, η κ0ρlα αvdκρtoη περατιilθηκε

α0μφωvα με ToUζ oρloμo0g τoυ αρ. 308 παρ. 3 K'Πolv.Δ. με απευθεiαE κληoη oτo ακρoατηριo

τoυ Tρrμελo0E Πλημμελεloδικεioυ ΠεlραlΦg αφo0 εκδ6Θηκε τo υπ' αριΘμ' 13212012 βo0λευμα



τoUΣUμβoυλioυΠλημμελειoδικΦvΠεrραld,τooπoΙo

απ6 τα κακoυovηuατα. εv6ψεl τoυ χρ6voυ τtλεons τoυt (...)>.

Ωg εκ τo6τoυ, καθiοταται oαφ69 πrilg αν τα ανωτ6ρω πλημμελr{ματα δεν χωρi.
ζoνταν και δικιiζovεαν ενcbπιov τoυ Tριμλο69 Eφετεioυ Kακoυρημdτων Πειραιιbξ μαζi με
τα ουναφl] κακoυηljματα, τo Δικαoτfριo Θα εiτε αναβιiλει και γι' αυτιi" 6ω9 6τoυ εκδoΘεi
αμετd,κληη απ6φαη επL τηq ανωτ6ρω αιηoεωg αναφ6οεω9.

Συνεπrb6, καΘioταται εππακτΦ ανιiγκη να αναβληΘεi η παρo6oα δiη κατ, 6ρθρo 59
K.Π.Δ., ακoλoυΘrΙlwαg ηv πoρεiα ηg κακoυρηημ,ατι'cη€ πoιvικηg υπoΘ6oεω9, oι δυo
ανωτ6ρω πoινικ6c δiκεc εμφανiζoυν, ιiλλωοτε o1€oη αναγκαtαg νoμικι{g εξι&ρτηοηg,

απoρρ6oυoαqαπ6 τη μεταξ6 τoυg oιlνιiφεια.

ΙΙ αναβoλι{ τηg παρoδoα6 δiκηg Θα απoτο€\rει τoν κivδυνo 6κδooηc αντιιoατικcΙrν

απoφιiaεων μεταξιi δυo ιiρρηκτα oυνδεδεμ6vων πoιvικιilν υπoΘ6oεων πoυ ανιiκoυν oε

αλιiΘειαc.

Eiναι oαφ69 πωg oτl1ν περilπr,ση πoυ τo Δικαoτηριo σαg δεν αναβιiλλει ηv εκδi-
καση των αvωτ6ρω πλημμελημ6των κατ' ιiρΘρo 59 KΠΔ, Θα oδηγηΘεi oε κρioη πoυ Θα

διαoπ6 ην εν6ητα ηg πoιvικ{g δi*ηg, καΘcbE

δυνατ6τπτα που Θq €γει τo T Eφετεiο Κακoυργn μιiτων

rΙA ToYΣ ΛoΓoYΣ AYToYΣ
. AΙToYMEΘA

Tην αναβoλιi ηq παρoδoα6 δiκηg κατ' ιf,ρΘρo 59 K.ΙI.Δ., με21ρι την 6κδοοη α-

μετακλι{τoυ απoφιiaεω6 επi τη6 πρoαvαφερΘεiοη6 βαoικι,i6 πoινικι{g δικoγραφiαq, η
oπoiα εκκρεμεi ενcfiπιoν τoυ Tριμελοδg Eφετεioυ Κακoυργημιftτcον Πειραιcδg (ουνε-

παγ6μεη9 ηq αναoτoλτ]g ηg παραγραφτig κατ,ιiρΘρo 113$ 1 tΙΚ).

Πειρα'&t, 20.02.2014

ΓΙΑ ToYΣ

ΚΑT}ΙΓoPoYMENoYΣ

6να ενιαiο ιoτορικ6 γεγoν6 λα την αoφαλ€oτερn διιi

υλικ6. δiγωc να i να oυνεκτιμτioει την αμετι1κλ

Πειραιcbc oε oδντομο -pονικ6 διιioτημα.



oΙ ΠΛFΙΡEΞoYΣΙoΙ ΔΙΚΙ-ΙΓoPoΙ

Eπioηg, oι oυνf1γoρoι υπερdσ,rισTlζ των καηγoρoυμ6νων υπ6βαλλαν και

αναγvrboθηκε νoμ6π;πα η απ6 0810112014 l<ληoη η6 ανrbvυμηζ εταιρεiαq με την

επωwμtα (ΝAYTΙΛΙAKH TExΙ\ΙoΔoMΙK}Ι EMΠOPΙΚ}Ι ANΩλm\4Ι{

ETAΙPE,ΙA>> ενrbπιoν τoυ Aρεioυ Π&γoυ, για ην αν6γvωoη τηζ oπoiαq δεν

πρoβλf1θηκε καμiα αντiρρηο,η

Eν oυνε26εiα, η Eιoαγγελ6αq, αφoιi 6λαβε τo λ6γo απ6 τoν Πρ6εδρo, πρ6τεινε

να απoρριφΘεi τo αiημα των συνηγ6ρων των καηγoρoυμ6νων για αναβoλη ηg
δι'cηg.

ΑκoλoιiΘωg, o πληρεξoιiοιo6 ηg πoλιτικηζ αγωγηζ, αφoδ 6λαβε τo λ6γo απ6

τoν Πρ6εδρo, oυντ&2gθηκε με ην εισαγγελικr1 πρ6ταoη και ζητηoε να απoρριφθεi τo

αiημα για αναβoλ{ ηq δi'cηg.

,Yoτερα, oι oυrrηγoρoι 
.υπερd,σ7rιση6 

των κατηγορουμι4νων εv6μειναν oτo

υπoβληθ6ν αiημιi τoυζ για αναβoλη ηg δiκηq.

Tο Δικαoηριo απooιiρθηκε για να διαoκεφθεi oτo δωμd,τιo πoυ προορiζεται

για τo oκoπ6 αυτ6. Aφo6 διαoκ6φθηκε μυoτικd,, με παρorioα η Γραμματι4α,

κατd,ρτιoε την απ6φαoη τoυ και 6ταν επανηλΘε oην αiθoυoα oυνεδριd,oεων, με

παρ6ντε9 ην Eιoαγγελεοξ η Γραμματ6α και 6λoυq τoυq παρ&γoντεt τηg δiκηg, μ6oω

τoυ Πρo6δρoυ δημoo.iευσε, σε δημ6oια oυνεδρtαoη, την απ6φαση τoυ Δικαoηρioυ,

η oπotα 62gει αριθμ6 27012015 και εiναι η εξηg:

Kατd τo &ρθρo 59 τoυ K.Πoιν.Δ. 6πωq αυτ6 αντικαταστdΘηκε με τo d,ρΘρo 6 τoυ N.

334612005 6ταν η απ6φαoη oε πoινικη δtκη εξαρτ&ται απ6 ιiλλτη υπ6θεση για την

oπoiα 62gει αoκηθεi πoινικh δiωξη η πρiυτη αναβdλλεται εoωo6τoυ εκδoθεi

\λL tt 
foo*ε

ΓοΡζ)Σ, Ι\Ιl.sc.
2t6?? * Λ,Φ,il.043ο2077s



αμετdκληη απ6φαο,η oτη δε6τερη δη κατd δε την παρd,γραφo2τoυ αυτo6 0ρθρoυ,
στLs τιεριηττiυoειq των ιiρΘρων 224' 22g, 362,363 τoυ Π.Κ. αν για τo γεγoν69, για τo
oπoiο δ6θηκε 6ρκo9 η 6γινε η καταμηνυο,η η ιo1υρioθηκε η δι6δωο,ε o υπαiτιog
αoκηΘηκε πowικη δiωξη o Eιoαγγελ6αg Πλημμελειoδικcbv μετιi ην πρoκαταρκτικη
εξι4ταoη (αρθρ. 3|, 43 παρ' 1' εδαφ. B) αναβιiλλει με πpdiξη τoυ κdθε περαιτ6ρω
εν6ργεια ωζ τo τ6λog ηg πoινικηg διiυξεωg κατ6zπν oιiμφωνηg γv6μηg τoυ
Eιoαγγελ6α Eφετcbν. Aπ6 ην ωg ιiνω δι6ταξη πρoκδπτει 6τι η πρoβλεπ6μενη απ6
αυην αναβoλη η αναoτoλη ηg πoινικηg δiηq (6ρoq ταυτ6ο,ημo6) γiνεται 6ταν oτη
δiκη αυη υφioταται πρoδικαο,τικ6 πoινικ6 ζητημα. T6τoιo δε νoεiται εκεivo απ6 τo
oπoio εξαρτdται η κρioη και η απ6φαση τoυ πoιvικoδ δικαoτη, εκεiνo δηλαδη χωρiζ
ην πρoηγo6μεη λ6oη τoυ oπoioυ δεν εiναι δυνατ6 να πρoχωρfoει o δικαoηg oην
επi τηg κατηγoρiαq απ6φαoη τoυ και για να αναβληθεi η δiκΙ1 λ6γω πρoδικαoτικoιi

ζηηματog o6μφωνα με τo ιiρθρo 59 K.Πoιν. Δ πρ6πει,να 61ει αoκηθεi πoιvιlα1 δiωξη
oην ιiλλη υπ6Θεoη η oπotα μπoρεi να εκκρεμεi oην πρoδικααiα (AΠ 28|/2013
ΠειρNoμ 201'3.262). FΙ προβλεπ6μενη ω6 dνω αναβoλη τηg πoιvικηq δilcη6, γiνεται
6ταν oτη δiκ1 αυη υφioταται πρoδικαοτικ6 πoιvικ6 ζηημα. Tθτoιo νoεiται εκεiνo,
απ6 τo oπoio εξαρτ&ται η κρioη και απ6φαoη τoυ πoιvικo6 δικαoπj, εκεiνo δηλαδη,

χωρig η πρoηγoδμενη λ6oη τoυ oπoioυ, δεν εiναι δυνατ6 να πρoχωρηoει o δικαoηg
oην επi ηζ καηγoρiαg απ6φαση τoυ (AΠ 468/2004 ΠoιvXρ 20Ο5.151). FΙ κατ.
ιiρθρo 59 παρ.2 ΚΠoινΔ υπo11cεωπκη αναβoλη ηg δilqζ, 6ρoq ταυτ6σημ0€ με ην
αναoτoλι] των dρΘρων 362-366 ΠK, 1ωρεi, μετ6' ηv πρoκαταρlcτικη εξ6ταoη και με
βo6λευμα και με διdταξη τoυ Eιοαγγελεα Πλημμελειoδικiυν, κατ6πιv oυμφωηg
γvrbμηg τoυ Eιoαγγελ6α Eφετrbν (AΠ 5Ι/2011 ΠoΝ Χp 2012.31).FΙ υπo1ρ6ωoη τoυ
αρμoδioυ δικαoπκo6 oργdνoυ.μα τη χoρηγηση ηg, κατd, τα ανωτ6ρω, αvαoτoλtjg,
oυνιiγεται, 6μ μ6νo ατt6 τη χωρig διd,κριο,η διατυπωoη τoυ ιiρΘρoυ 366 παp.2ΠΚ
και τoυ oκoπo6, τoν oπoio αυτη επιδιcilκει και ο oπoiog 6γκειται ση μη 6κδooη
αντιφαπκioν απoφd,oεων, αλλd, και απ6 τι6 ταoo6μενε6 απ6 τo ftρθρo 59 τoυ ΚΠΔ
πρoiiπoθfoειg (AΠ |249120Ι1 FΙλεκτρovuΦ Συλλoγη (NoMoΣ))).Ι{ 6ναρξη
αναoτoλτig τηg παραγραφη€ των προδιαληφΘειo,rbν πριiξεωv και η επαγωγη των
oυναρτioμεvων με αυτ69 εw6μων ουvεπειcbν, αρ71ζει απ6 τo 21p6νo 6κδooη9 τη€
πεpi αναβoλτi6 δικαοτικηg απ6φαoηq δικcirν και ληγει αφ6τoυ καταo.τεi
αμετιilcληη η απ6φαoη επi η6 ταlριαq υπ6θεoη9 ( πρβλ' AΠ t50gl2013 FΙλεκτρoνιKη
Συλλoγη κNoMoΣ>).



Eιδικ6τερα , α1τ6 τo α)νδυασμ6 των διατd,ξεων των dρθρων 111,112 και" 113 ΠΚ

6πωq τo τελευταio ιo16ει μετd την ανπκατ&oταση του με τo dρθρo Ι παρ.6 τoυ ν6μoυ

2408l|996,με τιζ oπoiεq oρiζεται , 6τι τo αξι6πoινo ηq πριiξεωq εξαλεiφεταl με ην
παραγραφf1 ,η oπoiα πρoκειμ6νoυ περi πλημμελημ&των εtναι πενταετη6 και αρfζει

απ6 ην ημ6ρα πoυ τελ6oθηκε η αξι6πoινη πριiξη ,και 6τι η πρoθεoμiα ηg
παραγραφη6 αναoτθλλεται για 6οo 116νo o6μφωνα με δι&ταξη ν6μoυ δεv μπoρεi να

αρ1ioει η να εξακoλoυθf1oει η πoιvικd δiωξη καθrbg και για 6oo 1:oνικ6 δι&oημα

διαρκεi η κ0ρια διαδικαoiα και 6ω6 6του γiνει αμετ&κλητη η καταδικαoτικη

απ6φαο,η, 62gι 6μωq π6,pαν απ6 τα τρiα 1:6νια για τα πλημμελfματα, πρotαllwει ,6α
σε κ&θε νoμoθεημεvη περiπτωoη αναoτoλf1q ηg πoινικdq δiωξηg εaτt,ργεται

αναoτoλη ηζ παραγραφ{6 , αδι&φoρo αν o iδιo6 o ν6μoq διατ6ooει ρητd και απ.

ευθεiαq ην αναστολη τηg πoινικ{g δiωξηq { αν 26oρηγεt o iδιο6 γι. αυτ6 τoν λ6γo τη

διακριτικη ευ1ιθρεια στo αρμ6διo δικαoπκ6 6ργανo,γιατi σ. 6λε6 αυτ6q τιζ

περιπτrboεξ στo ν6μo oηρiζεται η αναoτoλη τηq παραγραφηζ [A.Mπoυρ6πoυλoυ

<Eρμ.ΠK> τ6μo6 A, 1959 ,oελ.301, τoυ ιδioυ <Eρμ.KΠoινΔ> τ6μoq Α' |957, οελ. 69,

K. Σταμ6τη <FΙ πρoκαταρκπκ{ εξ6ταoη>, oειρ6 ΠOΙNΙKA, aεχ. |22επ AΠ371,12002'

Πoινικ69 Λ6γo9 2002.2891. Eπoμ6νωg αναoτoλf1 ηg πoινικηq διrilξεωq επ6ρ1εται και

oτα πλαioια ηζ εφαρμoγηζ ηζ διdταξηg τoυ 6ρθρoυ 59 τoυ ΚΠoινΔ , oιiμφωνα με

ην oπoiα < 6ταν η απ6φαoη oε πoιvικ{ δiκη εξαρτ&ται απ6 dλλη πoινικη δiκη και

δεv εiναι δυναη otiτε oκ6πιμη η 6νωoη των διio, η πρ6η αναβ&λλεται ωo6τoυ

εκδoθεi αμετιiκλητη απ6φαoη oη δειiτερη δiΚ,l)), διιiταξη η oπoiα εφαρμ6ζεται, τ6oo

κατ6 τo oτdδιo ηq διαδικαoiαq οτo ακρoατηριo 6oo και κατd τo oτ&διo τηg

πρoδικαoiαζ [AΠ 1627l|998, Πoιν.Χρoν. ΜΘ1925, AΠ 69|l|997,

ΠoινΧρoν.νΙtlll76, AΠ 1538/1995, Πoιν.Χρoν.MΣT/881 ,AΠ 19911.991

,Πoιν.Xρoν.ΜAl877, AΠ1431 /1981, Πoιν.Xρoν' 
^Β1626' 

Zηoιdδη, Πoιν.Δικoνoμtα

,T6μo9 A, aε}ν.397.398, Mπoυρ6πoυλoυ, Eρμ.KΠΔ,T6μog A, oελ.106 , dλλω6 - δεν

εφαρμ6ζεται κατ6 ην πρoδικαoiα _ AΠ 528l2a0Ι Πoιν Χρ 20002,|16]. rΙ

αναoτoλη αυτ{ ,6ταν oυντρ61oυv oι ταoo6μενεq απ6 τo &ρθρo πρooiiπoθEoειg , εiναι

υπo1rεωτικ{ για τo αρμ6διo δικαoπκ6 6ργανo, και εrπφ6ρει και ην κατd, τo 6ρΘρo

113 παρ.1 ΠΚ αναoτoλi ηq πρoΘεoμtαζ ηζ παραγραφηζ ,γιατi και στην περtπτωoη

αυτη η αναo,τoλ{ ηζ παραγραφf1g oτηρiζεται oε διd,ταξη ν6μoυ. Yπ6 διαφoρετι1q

εκδofi δεν θα fταν λoγικιi oρθ6 να τρ61ει o 1:6νo6 ηζ παραγραφηζ τηζ πρdξηq , για

116νo κατd, τoν oπoio 61ει αναoταλεi η πoινικη ηg δiωξη -πρβλ Ι. Zηoιιiδη < }Ι



1976, aε}". 416, o oπoiog δ61εται αναoτoλη τηt παραγραφηg μ6νο oηv περiπτωoη

πoυ πρ6κειται για υπo1cεωτικη και 6μ διακριακτ] αναοτoλη τηg πoιvικτ]6 δiωξη6 -AΠ
t584l2004 Πoιν Δνη 2005.40.

Σην πρoκειμ6η περiπτωοη εν6ψει τoυ 6τι τo ανπκεiμεvo τηζ παρoιioαg δiηq
εiναι η 6ρευvα τoυ συκoφαντικori η μη περιε266μενoυ τωνυπ, αρ. 10063121.5.2007

και 10855/25.5.2007 εv6ρκων βεβαιiooεων ενcbπιoν τηq Eιρηνoδiκoυ Aθηνdlν και τηg

Συμβoλαιoγριiφoυ Aθηνiυν Aγγελιηg Παντελ6κη αντioτoι1α, πoυ 6δωoε η
καηγoρoυμ6rη Kρiνα Mεταξιi , Υtσ να 11oηoιμε6σoυν ωt αντiκρoυoη σην απ6
26.7.2006 αγωγη (αρ.κατ.6692126.7,2006 ηg εταιρεiαg με ην επωvυμiα

dAYTΙΛΙΑKΙΙ TEΧΙ{oΔoMΙKΙ{ EMΠOPΙK}Ι ANΩNYMFΙ ETAΙPEΙA) κατ6

ηg εταιρεiαg με ην επωvυμtα (BAΛTEΣΙNΙKO ATEΞBE) και πρo6 υπooηριξη

ηg απ6 15.l.2007 αντiΘεη6 αγωγηζ (αρ.κατ. 48312007) ηg τελευταiα6 , η6 oπoiαg

o καηγoρo6μενot Nικ6λαog Koκκiνηg ηταν Διεθδνων Σδμβoυλog και o

καηγoρo6μεvoζ Πoλυ1ρ6η9 Koκκiνηq Πρ6δρoq τoυ Δ.Σ ηg αμφ6τερoι δε ν6μιμoι

ειcπρ6oωπoi ηg, κατ6 ηg πρci)η6 με βdoη η μεταξ6 τoυg απ6 24.3.2005 α6μβαoη

ναυλdloεωg πλωτioν μ6oων η6 εταιρiαg (NAYTΙΛΙAΚH TEΧΙ{oΔoMΙΚ}Ι
EMΠOPΙKH ANΩNYMH ΕTAΙPEΙA) πρot ην εταιρεiα (BAΛTEΣΙNΙKO
ΑTΕΞBE), υπ6θεοη η oπoiα εξαpτaται" d,μεοα απ6 ην {δη εκδικαoΘεioα απ6 τo

Tριμελ69 Eφετεio Κακoυργημd,των Πειραιιi και αναβληΘεioα κατ, ιiρΘρo 61 ΚΙΙΔ

με ην υπ' αp. 66l20t4 απ6φαoη τoυ με τoυg iδιoυg καηγoρoυμ6νoυg και με
αvπκεiμενo απ6πειρα απdηg oτo Δικαoτηριo βιioει των ιδiων ωg dνω εν6ρκωv

βεβαιdloεων , δhλαδ{ υφtoταται πρoδικαoπκ6 πoιvικ6 ζfιημα χωρiq η
πρoηγoδμενη λ6oη τoυ oπoioυ, δεν εivαι δυνατ6 να πρoχωρηoει τo Δικαoτ{ριo αυτ6

oην επi τηζ καηγoρiαg απ6φαoη τoυ , πpΕπειμε βdoη τα εκπΘ6μενα σην ανωτ6ρω

μεiζoνα oκ6ψη υπo1rεωτικ6 να αναβληθεt η εκδiκαση τηg παρo6oα9 υπ6Θεoη9 tι6χριΕ
εκδ6oεω9 αμετ&κληηg απ6φαoηζ ετc\ ηζ εκκρεμo6oα6 ενrbznoν τoυ Tριμελο69

Eφετεioυ Kακoυργημd,των Πειραιιi δiηg κατ& των καηγoρoυμ6νων για απ6πειρα

απ6τη9 oτo ΔικαoΦριo , με τη oημεiωoη --υπ6μνηoη 6τι η 6vαρξη αναoτoλτ]g ηg
παραγραφηg των ωg &νω αξιoπoiνων πρ6ξεων των καηγoρoυμ6νων και η επαγωγη

.των συναρτrΙrμενων με αυτ69 εw6μων oυνεπειiον, αpγiζεταπ6 τo 1:6νo 6κδooη9 ηg
περi πρoκεiμεvηt περi αναβoληg δικαο,τικηg απ6φασηg και ληγει αφ6τoυ καταoτεi

αμετ&lcληη η απ6φαoη επi ηξ κ6ρια9 υπ6θεoηg , πoυ εiναιη ωζ &νω εκκρεμo6oα

υπ6Θεoη ενrbπιoν τoυ Tριμελo69 Eφετεioυ Kακoυργημιiτων Πειραιιi .



ΓIΑ ToYΣ ΛoΓoYΣ ΑYTOYΣ

ΔΙΚAZEΙ με :

1. παρo6oα ην κατηγoρουμ6vη Κρiνα METAΞA του Xρηoτoυ και ηq Mαρiαg, η

oπotα γan'l(θηκε οτην Αθηνα, τo 6τοq 1977 καt κατoικεi oτo Xαλ&νδρι Aττικτ]q, επi

ηq oδoιi Aμλλ6ωq, αριθμ69 4.

2' παpτoταμεvo δια πληρεξoυoioυ τoν καηγoρoιiμενο Νικ6λαo ΚOKKΙNH τoυ

Eυoταθioυ και ηζ Eυτυ1tαg, o oπoiog γεwηθηκε οτo Bαλτετoιviκo Kλεiτoρog

Αρκαδiαq, τo 6τo9 1940 και κατoικεi oτo Χαλdνδρι Aτπτα1g, επi ηq oδoιi Aμ.λλ"6ω9,

αριθμ66 4.

3. παρ6ντα τoν κατηγoρo6μενo Πoλυp6νη ΚOKKΙN}Ι τoυ Nικoλ6oυ και τη6

Eλευθερiαg, o oπotog γεvηΘηκε oην AΘηνα, τo 6τo9 1969 και κατoικεt oτo

Χαλιiνδρι Aττικηq, εlτiτηqoδo6 Αμλλεωq, αριΘμ69 4.

ANABAΛΛEΙ ην εκδtκαoη ηt πρoκειμεvηζ υπoθ6oεωq, κατ, ιftρΘρο 59 του

K.Π.Δ., 6πω6 ιο1βει o.{μερα, μ6χρι εκδ6oεω9 αμεταlcλητoυ απoφ&oεωg επi η6
εκκρεμo6oη6 ενrbπιoν τoυ Tριμελoιiq Eφετεioυ Kακoυργημ&των Πειραιiυ6 δtκηq κατd

των καηγoρoυμ6νων γτα απ6πετρα απdτη6 oτo Δικαoτηριo αoρioτωg.

KPΙΘIΙKE, απoφαoioτηκε και δημooιεriΘηκε αμ6oωq oε δημ6αια oυνεδρtαoη oτo

ακρoατηρι6 τoυ.

Πειραιfrq, 20 Φεβρoυαρioυ 2015

Eφfτηg }Ι Γραμματ6αq

ΓειΙlργιoζ Κ6κκο


