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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ  

       ΑΡΘΡΟΥ 29 παρ.1,2 Κ.Π.Δ. 

Του 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρου Πατρών, οδός Γούναρη αριθμ. 33, τηλ. 2610-

225694 

με την ιδιότητά μου ως πληρεξουσίου δικηγόρου των κάτωθι εντολέων μου, ήτοι: 

1) …………………………………………….. 
2) …………………………………………….. 
3) …………………………………………….. 
4) …………………………………………….. 
 

       Π Ρ Ο Σ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

19 Αυγούστου 2013 

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

Στις 30-3-2012 στην Ιερισσό Χαλκιδικής υπήρξαν κάποια λυπηρά γεγονότα με 

αφορμή την απαράδεκτη στάση του Χρ. Πάχτα, δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη, ο οποίος 

κατά την Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου στις 30-3-2012  αρνήθηκε να καταδικάσει τα 

γεγονότα αυτοδικίας 400 υπαλλήλων της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» κατά κυρίως 

γυναικόπαιδων στις Σκουριές που είχαν λάβει χώρα στις 20-3-2012, και όχι μόνο αρνήθηκε 

να τα καταδικάσει, αλλά αρνήθηκε ως άρχων του τόπου να τεθεί το θέμα και προς συζήτηση, 

προτιμώντας τη συζήτηση θεμάτων που άπτοντο ανθοκομικών εκθέσεων κ.λ.π. Αυτό το 

θέμα της άρνησής του ακόμα και να συζητήσει το φλέγον αυτό θέμα και να καταδικάσουν ως 

Δημοτική Αρχή τα γεγονότα αυτοδικίας, είχε στην συνέχεια το αποτέλεσμα των λυπηρών 

γεγονότων της 30-3-2012 και της διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής σε βαθμό που δεν έχει 

ποτέ άλλοτε υπάρξει στην περιοχή. Μετά λοιπόν τα γεγονότα της 30-3-2012 που με την 

στάση του προκάλεσε  ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κατέθεσε την από 25-5-2012 με Α.Π. 13 



 

 

αόριστη και γενικόλογη αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημ/κων Χαλκιδικής (την οποία 

σας επισυνάπτω στην παρούσα ως ΣΧΕΤΙΚΟ 1). 

Η Εισαγελέας Πρωτοδικών Χαλκιδικής προέβη σε σχηματισμό δικογραφίας με 

στοιχεία Α-2012/1700, 1744, 1788, 1968 και 2687 από 25-2-2013 παραγγελία για την 

διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Τα όσα συνέβησαν κατά το στάδιο της προανάκρισης 

είναι λυπηρά και περιποιούν όνειδος στην ελληνική δικαιοσύνη, καταρρακώνουν το 

κύρος της, υπονομεύουν κατάφωρα την ορθή απονομή της, εξαλείφουν από τους 

πολίτες κάθε ίχνος εμπιστοσύνης που  έχει απομείνει, και προσβάλουν στον 

υπέρτατο βαθμό το περί δικαίου αίσθημά του, σε τέτοιο βαθμό που πολλοί πλέον πέραν 

του γεγονότος ότι λένε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, στο αδιέξοδο που τους εμβάζουν, 

θεωρούν ότι η μόνη λύση που τους απομένει είναι να λάβουν πλέον στα δικά τους χέρια και 

το νόμο και την απονομή της δικαιοσύνης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως είναι γνωστό, 

πάνω από κάθε επένδυση, πάνω από κάθε οικονομικό συμφέρον, πάνω από κάθε μορφή 

δημοσίου συμφέροντος, είναι το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον της μη διάρρηξης της 

κοινωνικής συνοχής. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Η ΕΠΙΔΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΤΑΡΑΣΣΕΙ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 παρ. 2, 3 

Κ.Π.Δ. ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ «ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ» ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ, 

προκειμένου να προσδώσει το αναγκαίο κύρος στις ενέργειες της ανάκρισης και της 

προδικασίας γενικά 

Είναι τοις πάσι γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην  

Β. Χαλκιδική, όπου υπάρχει μια πρωτοφανής σθεναρή αντίδραση των κατοίκων σε μια άνευ 

προηγουμένου για τα ελληνικά δεδομένα καταστροφική «επένδυση», αυτή της επιφανειακής 

εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές. Εξαιτίας αυτής της «επένδυσης» έχει δημιουργηθεί το 

μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνημα όλων των εποχών στην Ελλάδα, το οποίο αρχίζει να 

λαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις. Συνεχώς γίνονται πολυπληθείς διαδηλώσεις με συμμετοχή 

δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών. 

Γίνονται εκατοντάδες συλλήψεις, προσαγωγές, διώξεις κ.λ.π. Όλα όμως έχουν μια 

αρχή. Παρά την πολιτική βούληση να γίνει η επένδυση, οι κάτοικοι διαδήλωναν ήσυχα την 



 

 

αντίθεσή τους, έως ότου στις 20-3-2012 τετρακόσιοι υπάλληλοι της εταιρείας με 

«μπροστάρη» τον αντιδήμαρχο ………….. αυτοδίκησαν έναντι 30 φιλήσυχων κατοίκων, κατ’ 

εξοχήν γυναικόπαιδων. Στις 30-3-2012 κατά την Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αριστοτέλη ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να καταδικασθούν τα γεγονότα αυτά, 

διότι η τοπική κοινωνία «έβραζε» και ήταν σαν «καζάνι έτοιμο να εκραγεί», δημιουργώντας 

τεράστιο πρόβλημα στην διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Δυστυχώς ο Δήμαρχος 

αρνήθηκε όχι να καταδικάσει, αλλά ακόμα και να συζητήσει το θέμα. Έτσι με την ενέργειά 

του αυτή άνοιξε στην περιοχή «τους ασκούς του Αιόλου». Ενώ ήταν ακόμα μέσα στην 

Συνεδρία, η Ιερισσός έζησε για πρώτη φορά τι εστί «νυξ του Αγίου Βαρθολομαίου». Από εκεί 

άρχισε η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και άρχισε το θέμα να λαμβάνει τεράστιες 

διαστάσεις πανελλαδικά. Αυτή είναι η επίδικη υπόθεση. Ο Πάχτας κατέθεσε την εν λόγω 

αόριστη γενικόλογη αναφορά και ζήτησε την δίωξη πλήθους τιμίων ανθρώπων, φιλήσυχων, 

νοικοκυραίων. Έκτοτε εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα ένα κίνημα συμπαράστασης και 

αλληλεγγύης άνευ προηγουμένου. Τα όσα ακολούθησαν απασχόλησαν την τοπική κοινωνία, 

την πανελλαδική κοινή γνώμη και την παγκόσμια κοινή γνώμη. Όλων πλέον τα βλέμματα 

στράφηκαν στις εξελίξεις των αγωνιζόμενων κατοίκων, όλοι αναμένουν με αγωνία τις 

αποφάσεις της δικαιοσύνης για τους αγωνιστές, όλοι καταθέτουν την συμπαράστασή τους 

και την αλληλεγγύη τους στον αγώνα τους. 

……………………………………. 

……………………………………. 

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η κοινή γνώμη συνταράσσεται πλέον από τον μεγάλο 

θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, έχει διαταραχθεί η κοινωνική γαλήνη, το θέμα έτυχε 

ευρύτατης δημοσιότητας στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και γενικώς στα ΜΜΕ, έλαβε 

μεγάλες διαστάσεις και έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση σε όλο τον κόσμο, και κάθε τι που 

γίνεται με το θέμα αυτό γίνεται αμέσως αντικείμενο δυσμενούς σχολιασμού και κυρίως στο 

στόχαστρο τίθενται ενέργειες της δικαιοσύνης. Επισυνάπτω τα ακόλουθα (βλ. ΣΧΕΤΙΚΟ 29-

Α ως ΣΧΕΤΙΚΟ 29-Δ): 

………………………………….. 

Γίνεται κατανοητό ότι εάν όλο αυτό που έγινε στο στάδιο των ανακρίσεων μαθευτεί, 

είναι απολύτως σίγουρο ότι όλη η Ελλάδα θα χάσει την εμπιστοσύνη της στην Δικαιοσύνη και 

θα καταδικάζει το γεγονός. Γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη εφαρμογής του Άρθρου 29 παρ. 

1,2 Κ.Π.Δ., δεδομένου ότι η επιλογή της δικονομικής αυτής οδού θα έχει ως συνέπεια την 



 

 

εμπέδωση στην κοινή γνώμη της πεποίθησης ότι η  υπόθεση θα ερευνηθεί σε όλη την 

έκταση και μάλιστα υπό το αυξημένο κύρος του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

    Ε Π Ε Ι Δ Η 

α)   Έχει επέλθει ο κατακερματισμός της προανακριτικής διαδικασίας, ελήφθησαν 

καταθέσεις αρχικά από την Ασφάλεια Πολυγύρου, τις συνέχισε η πταισματοδίκης …………… 

έλαβε αρκετές η πταισματοδίκης ………, ελήφθησαν άλλες από το Α.Τ. …………, τώρα 

ξαναλαμβάνονται από την Ασφάλεια Πολυγύρου. Όλος αυτός ο κατακερματισμός και οι έως 

τώρα ενέργειες είναι σε βλάβη του ανακριτικού υλικού, διότι στερείται ο ανακριτής της 

συνολικής άποψης του ανακριτικού υλικού. 

β)  Επειδή οι μέχρι τώρα εξετασθέντες μάρτυρες καταθέτουν ακριβές αντίγραφο copy εκ 

της αρχικής αορίστου και γενικόλογης αναφοράς (που ούτε από ποιον έχει κατατεθεί δεν έχει 

ακόμα διευκρινισθεί), και αναφέρονται στα επίδικα γεγονότα αορίστως χωρίς να καταθέτουν 

ποιοι είναι οι δράστες, ποια ακριβώς εγκλήματα τέλεσαν, ποιος τους είδε να τα τελούν, ποιος 

τους αναγνώρισε, πού, πότε, ποια η ώρα της τέλεσης των εγκλημάτων. 

γ)  Επειδή οι πταισματοδίκες οι διενεργούντες τις ένορκες εξετάσεις είναι χαρακτηριστικό 

ότι δεν προέβησαν στην εξέταση κανενός μάρτυρος πλην ενός του κ. ………, δεν έθεσαν 

ούτε μία διευκρινιστική ερώτηση και το κυριότερο παρέλαβαν ένορκες καταθέσεις που είχαν 

κατασκευασθεί και συνταχθεί εκτός του χώρου που είχε ορισθεί ως τόπος ανάκρισης, οι δε 

ένορκες που παρέλαβαν είναι copy ακριβή εκ της μηνυτήριας αναφοράς κατά λέξει, κατά 

γράμμα, κατά σημείο στίξης, οι οποίες καταθέσεις ούτε καν αναγνώσθηκαν. 

δ)  Επειδή η συμπεριφορά των ανακριτικών υπαλλήλων και δικαστικών γραμματέων 

ενέχει παραβίαση των στοιχειωδών ανακριτικών καθηκόντων και έχουν υποπέσει στα 

αδικήματα των άρθρων 216 Π.Κ., 242 Π.Κ., 259 Π.Κ., 45 Π.Κ., 46 Π.Κ., 47 Π.Κ., ήτοι : 

1) Σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ. 1 του Π.Κ., «όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει 

έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με την χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που 

μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών». Η χρήση 

του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση (βλ. 502/2012 ΑΠ (ΠΟΙΝ) 



 

 

(581193) ΣΤ΄ ΠΟΙΝ Τμήμα). Για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας, 

απαιτείται α) αντικειμενικώς μεν η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος 

το εμφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον, β) υποκειμενικός δε, δόλος, που περιλαμβάνει την 

γνώση και θέληση των πραγματικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη και 

περαιτέρω, γ) σκοπός του υπαίτιου (υπερχειλής δόλος) να παραπλανήσει με την χρήση του 

πλαστού εγγράφου άλλον, για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, οι οποίες 

αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, μεταβολή, μεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώματος ή 

έννομης σχέσης ή κατάστασης, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσεως (βλ. Αποφ. ΑΠ 502/2012). 

2)  Η διάταξη του Άρθρ. 242 του Ποιν.Κωδ. (ψευδής βεβαίωση κ.λ.π.), ορίζει ότι: 

«Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση η σύνταξη δημοσίων εγγράφων, αν 

σε  τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες 

συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Παρ. 1. «Με την ίδια ποινή 

τιμωρείται ο υπάλληλος ο οποίος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, υπεξάγει έγγραφο που 

του εμπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του». Παρ. 2. «Αν όμως ο 

υπαίτιος κάποιας πράξης της παρ. 1 και 2, είχε σκοπό να βλάψει παράνομα άλλον…. 

τιμωρείται με την ποινή της παρ.1 όποιος εν γνώσει του χρησιμοποιεί το έγγραφο που είναι 

πλαστό». Παρ. 4. Με τη διάταξη του Άρθρου 242 του Ποιν.Κώδικα προστατεύεται το έννομο 

αγαθό της ακέραιης και κανονικής διεξαγωγής της υπηρεσίας, με την έννοια της καλής 

λειτουργίας της ως προς τα πιστοποιητικά, αφού αναφέρεται στο καθήκον του υπαλλήλου να 

εκδίδει κ.λ.π. έγγραφα με αληθινό περιεχόμενο (ΑΠ 11/2002 ΠΛογ 2002, 33, 1053/1989 

ΠοινΧρ Μ΄,380, ΕφΛαρ 261/2003 ΠοινΧρον ΝΕ΄, 547), δηλ. προστατεύεται η γενική 

εμπιστοσύνη στην υποχρέωση αλήθειας των υπαλλήλων που εκδίδουν δημόσια έγγραφα 

(Schonke/Schroder παρ.348 αρ.1). Τα στοιχεία της νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος 

είναι τα κάτωθι: «1) Ενεργητικό υποκείμενο μπορεί να είναι μόνο υπάλληλος κατά την έννοια 

των διατάξεων των άρθρων 13α και 263Α (ΑΠ 462/1997 ΠοινΧρ ΜΗ΄, 63, ΑΠ 1445, 

1591/2007 Ποιν Χρ ΝΗ΄, 523, 430, 172/2002 ΠοινΔικ 2002, 844, 429/2001 ΠοινΧρ ΝΒ΄, 28 

παγ.νμλγ), αλλά και υπάλληλος της ΕΕ (Ν.2803/2000). 2) Βεβαίωση σε δημόσιο έγγραφο: 

Υλικό  αντικείμενο του εγκλήματος είναι το δημόσιο έγγραφο (ΑΠ 39/2003 ΠοινΧρ ΝΓ, 893, 

1650/2002 ΠοινΧρ ΝΓ, 614, 1382/2001 ΠοινΧρ ΝΒ΄, 599, παγ. νμλγ). Έγγραφο νοείται το 

κατά το άρθρο 13α (ΑΠ 72/2001 ΠοινΧρ ΝΑ΄, 887). Η έννοια του δημοσίου εγγράφου είναι 

ταυτόσημη με αυτήν του άρθρου 438 ΚΠολΔ, δηλαδή αναφέρεται σε έγγραφα που έχουν 

συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που 

ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία και έχουν πλήρη αποδεικτική δύναμη έναντι πάντων 

για τα βεβαιούμενα σ’ αυτά γεγονότα. 3) Ψευδών περιστατικών: Στο έγγραφο πρέπει να 

βεβαιώνονται ψευδή περιστατικά (ΑΠ 1591/2007 ΠοινΧρ ΝΗ΄, 523, 62/2005 ΠοινΧρ ΝΕ΄, 



 

 

890, 1382/2001 ΠοινΧρ ΝΒ΄, 599, 932/2000 ΠοινΧρ ΝΑ΄, 218, 225/2000 ΠοινΧρ Ν΄, 690, 

παγ. νμλγ). Ως περιστατικό νοείται το γεγονός και δεν αρκεί στο έγγραφο απλώς να 

εκφέρονται αξιολογικές κρίσεις ή γνώμες ή εκτιμήσεις ή νομικοί ισχυρισμοί έστω  και αν 

αυτές έχουν έννομες συνέπειες (ΑΠ 2522/2003 ΠοινΧρ ΝΔ΄, 925, 1308/92 ΠοινΧρ ΜΒ΄, 939, 

2108/1985 ΠοινΧρ ΛΣΤ, 392). Το βεβαιούμενο περιστατικό πρέπει να είναι αντικειμενικώς 

ψευδές, πράγμα που συμβαίνει, όταν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα είτε δηλ. το 

αναφερόμενο στο έγγραφο δεν είναι αληθινό είτε δεν αναφέρεται σ’ αυτό αληθινό 

περιστατικό το οποίο έπρεπε να αναφερθεί (ΑΠ 479/2000 ΠοινΧρ Ν΄,931, 63/1998 ΠοινΧρ 

ΜΗ΄, 733, 403/1996 ΠοινΧρ ΜΖ΄, 42, παγ. νμλγλ). 4) Που να μπορούν να έχουν έννομες 

συνέπειες: Έννομες συνέπειες είναι η νομική δυνατότητα των εγγράφων να αποδεικνύουν τη 

γένεση, ύπαρξη, διατήρηση, αλλοίωση ή απώλεια ενός δικαιώματος ή έννομης σχέσης ή 

κατάστασης, δημόσιας ή ιδιωτικής (ΑΠ 1591/2007 ΠοινΧρ ΝΗ΄, 523, 1559/2005 ΠοινΧρ  

ΝΣΤ, 417, 1650/2002 ΠοινΧρ ΝΓ, 614, 172/2002 ΠοινΔικ 2002, 844, 1382/2001 ΠοινΧρ ΝΒ΄, 

599, 880 παγ.νμλγ) και 5) Ο δόλος: Απαιτείται δόλος συνιστάμενος στη γνώση του δράστη 

ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου εντός της καθ’ ύλιν  και κατά τόπο αρμοδιότητάς 

του και στη θέληση του να βεβαιώσει ψευδή πραγματικά περιστατικά που μπορούν να έχουν 

έννομες συνέπειες ή τουλάχιστον στη γνώση ως ενδεχόμενης της παραγωγής τούτων από 

την πράξη και εκ προοιμίου αποδοχή τούτου (ΑΠ 2522/2003 ΠοινΧρ ΝΔ΄, 925, 172/2002 

ΠοινΔικ 2002, 844, 1382/2001 ΠοινΧρ ΝΒ΄, 599, 479/2000 ΠοινΧρ Ν΄,931, 63/1998 Ποιν Χρ 

ΜΗ΄, 733, 403/96 ΠοινΧρ ΜΖ΄, 42, σχετ. 1591/2007 ΠοινΧρ ΝΗ΄, 523, 756/2006 ΠοινΧρ 

ΝΖ΄, 161, 1559/2005 ΠοινΧρ ΝΣΤ΄, 417).  

3)  Η διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) ορίζει: «Υπάλληλος 

που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να βλάψει το κράτος 

ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με 

άλλη ποινική διάταξη». Εν προκειμένω προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η γενικότερου 

συμφέροντος ομαλή και χωρίς προσκόμματα διεξαγωγή της δημόσιας υπηρεσίας (ΑΠ 

1591/2007  ΠοινΧρ ΝΗ΄, 523, 2050/2006 ΠοινΧρ ΝΖ, 831, 670/2005 ΠοινΧρ ΝΕ, 890, 1005, 

1122/2004 ΠοινΧρ ΝΕ, 516, 1062/2002 ΠοινΔικ 2002, 729 παγ. νμλγ) προς το συμφέρον 

της πολιτείας και της κοινωνίας που έχουν ταχθεί να υπηρετούν οι υπάλληλοι με χρηστότητα 

και καθαρότητα (ΑΠ 1270, 1402/2003 ΠοινΧρ ΝΔ΄, 349, 697, 727/2000 ΠοινΧρ ΝΑ΄, 

63).Στοιχεία του εγκλήματος συνιστούν: 1) Η ιδιότητα υπαλλήλου στο δράστη κατά τα άρθρα 

13α και 263Α. 2) Η παράβαση των καθηκόντων του υπαλλήλου: Ως καθήκον δεν νοείται εν 

προκειμένω οποιοδήποτε υπαλληλικό καθήκον που προκύπτει από το νόμο ή από διοικητή 

πράξη κανονιστικού χαρακτήρα ή από ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταμένης αρχής ή από τη 



 

 

φύση της υπηρεσίας και αναφέρεται στη γενική συμπεριφορά κάποιου ως υπαλλήλου, αλλά 

μόνο εκείνο που συνδέεται με την άσκηση συγκεκριμένης υπηρεσιακής δραστηριότητας στο 

πλαίσιο της καθ’ύλιν και κατά τόπο αρμοδιότητας του υπαλλήλου, εκείνο δηλ. που ανάγεται 

στην εκτέλεση του ανατεθειμένου σε αυτόν υπηρεσιακού έργου (ΑΠ Ολ 7/2008 ΤΝΠ ΔΣΑ, 

σχετ. ΑΠ ΠΟΛ 262/1961 ΠοινΧρ ΙΑ΄, 385, σχετ. ΑΠ 2050/2006 ΠοινΧρ ΝΖ΄, 831, 543/2006 

ΠοινΧρ  ΝΣΓ, 989, 62/2005 ΠοινΧρ ΝΕ, 890, 1402/2003 ΠοινΧρ ΝΔ, 349, 1062/2002 

ΠοινΔικ 2002, 729). Η παράβαση μπορεί να γίνει με θετική πράξη ή με παράλειψη (ΑΠ Ολ 

262/1961 ΠοινΧρ ΙΑ, 385, ΑΠ 1334/1992 Υπέρ 1992, 1425).  3) Δόλος του δράστη που 

περιέχει τη θέληση παράβασης του καθήκοντος της υπηρεσίας και σκοπός του να 

προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να βλάψει το 

κράτος ή κάποιον άλλον χωρίς να απαιτείται και η επίτευξη του εν λόγω σκοπού, αλλά 

πρέπει η συμπεριφορά του δράστη, όπως αναπτύσσεται, να μπορεί αντικειμενικά να 

οδηγήσει στην επίτευξη του σκοπού (ΑΠ 1591/2007 ΠοινΧρ ΝΗ, 523, 452, 543/2006 ΠοινΧρ 

ΝΣ1 919, 989, 62, 670/2005 ΠοινΧρ ΝΕ, 890, 1005, 786/2004 ΠοινΧρ ΝΕ, 308, 759/2001 

ΠοινΧρ ΝΒ, 237, παγ. νγλγ).  Και 4) Ο αιτιώδης σύνδεσμος: Προς επίτευξη του σκοπού που 

προαναφέρθηκε πρέπει όχι μόνο η βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν, αλλά και 

η συμπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται, να μπορεί αντικειμενικά να οδηγήσει στην 

επίτευξή του, αφού ο όρος «με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο 

όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο» σημαίνει ότι η πράξη όπως επιχειρείται 

από τον δράστη δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση παράνομου οφέλους ή στην πρόκληση 

βλάβης τρίτου ή του κράτους (αντικειμενικό στοιχείο) και επιπλέον ότι η βούληση του δράστη 

(υποκειμενικό στοιχείο) κατευθύνεται στην απόκτηση του οφέλους ή στην πρόκληση της 

Βλάβη: (ΑΠ 1591/2007 ΠοινΧρ ΝΗ, 523, 2050/2006 ΠοινΧρ ΝΖ, 831 452/2006 ΠοινΧρ ΝΣΤ 

919, 62, 670/2005 ΠοινΧρ ΝΕ, 890, 1005, 1402/2003 ΠοινΧρ ΝΔ, 349). Πρόσφορη για 

πορισμό οφέλους για πρόκληση βλάβης είναι η πράξη εκείνη που ενέχει άμεσο και 

συγκεκριμένο κίνδυνο επέλευσης κάποιου παράνομου περιουσιακού ή ηθικού οφέλους ή 

πρόκλησης κάποιας βλάβης (ΑΠ Ολ 7/2008 ΤΝΠ ΔΣΑ).  

4)  Η διάταξη του άρθρου 45 του Ποινικού Κώδικα ορίζει ότι: «Αν δύο ή περισσότεροι 

τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός της πράξης». 

Συναυτουργία υπάρχει όταν η εγκληματική πράξη τελείται από πλείονες που πράττουν ως 

αυτουργοί μετά από συναπόφαση, δηλαδή οι δράστες τελούν το έγκλημα από κοινού 

(Κοτσαλή), ΠοινΔ ΓΜ Π, σελ. 695, 771). Προς τούτο απαιτούνται: α) Αντικειμενικώς, 

αυτοπρόσωπη και άμεση σύμπραξη τους και β) Υποκειμενικώς, κοινός δόλος (σχετ. 

Χωραφά 5, ΠοινΔικ 1978, σελ. 337). Συγκεκριμένα: α) Η αυτοπρόσωπη και άμεση 

σύμπραξη αποτελεί το αντικειμενικό (εξωτερικό) στοιχείο της συναυτουργίας. Πρέπει όλοι οι 



 

 

συναυτουργοί να είναι «αυτουργοί» και όχι απλώς να προκαλούν την απόφαση στο δράστη 

ή να τον βοηθούν στην εκτέλεση, οπότε αντίστοιχα είναι ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί 

(ΚοτσαλήΒ, ΠοινΔ ΓΜ ΙΙ, σελ. 775 επ). Η σύμπραξη κατά την εκτέλεση  υπάρχει είτε όταν ο 

καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση είτε όταν το έγκλημα πραγματώνεται 

με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις τους, ταυτόχρονες ή διαδοχικές (ΑΠ 737/2007 ΠοινΧρ 

ΝΗ΄, 226, 103/2006 ΠοινΧρ ΝΣΤ, 881, 810/2006 ΠοινΧρ ΝΖ, 222, 1264/2005 ΠοινΧρ ΝΣΓ, 

227, 163/2003 ΠοινΧρ ΝΓ, 917, 474/2001 ΠοινΧρ ΝΒ΄, 53, παγ. νμλγ). Στην πρώτη 

περίπτωση η συναυτουργία είναι «τυπική» ή «πλήρης» και στη δεύτερη «ουσιαστική» ή «με 

κατανομή εργασίας» και β) Ο κοινός δόλος αποτελεί το υποκειμενικό (εσωτερικό) στοιχείο 

της συναυτουργίας και υπάρχει όταν ο κάθε δράστης θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση 

της αντικειμενικής υπόστασης  γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί πράττουν με δόλο τέλεσης του 

ιδίου εγκλήματος (ΑΠ 103/2006 ΠοινΧρ ΝΣΤ, 881, 163/2003 ΠοινΧρ ΝΓ, 917, 474/2001 

ΠοινΧρ ΝΒ΄, 53, 692/2000 ΠοινΧρ ΝΑ΄, 47, 592/2000 ΠοινΧρ Ν, 1004, παγ. νμλγ). Η πράξη 

πρέπει να τελεσθεί μετά από συναπόφαση, ληφθείσα πριν ή κατά την τέλεση της (ΑΠ Ολ. 

50/1990 ΠοινΧρ Μ΄, 949, ΑΠ 1567/2002 ΠοινΧρ ΝΓ, 539, 39/1998 1417/1989 ΠοινΧρ Μ, 

694), ακόμη και μετά την τέλεση μέρους της από έναν (ΑΠ 2095/85 ΠοινΧρ ΛΣΤ, 384), όπως 

παρέμβαση του συναυτουργού σε ήδη αρξάμενη πράξη και με συναπόφαση, έστω και 

σιωπηρή (σχετ. Κοτσαλήβ, ΠοινΔ ΓΜ ΙΙ, σελ. 793). Η συναπόφαση λαμβάνεται πάντως πριν 

από την τελείωση της πράξης (Μπουρόπουλος Α., σελ. 135, Lackner/Kuhl 2007 παρ. 25 

αρ.10), δηλαδή την «τυπική» της αποπεράτωση. 

5)  Το άρθρο 46 παρ.1 εδ. α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα ορίζει τα ακόλουθα: «Με την 

ποινή του αυτουργού τιμωρείται επίσης: α) Όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την 

απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε και β) Όποιος με πρόθεση παρέσχε 

άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση της 

κύριας πράξης». Ηθική αυτουργία συνιστά η εκ δόλου πρόκληση απόφασης σε άλλον να 

τελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε ή τουλάχιστον αποπειράθηκε. Ο ηθικός αυτουργός με 

την αντικοινωνική του δραστηριότητα είναι ο «γενεσιουργός του εγκλήματος» (Κοτσαλήβ, 

ΠοινΔ ΓΜ ΙΙ, σελ. 808). Τα στοιχεία της ηθικής αυτουργίας είναι τα κάτωθι: α) Η πρόκληση 

απόφασης, δηλ. η με οποιονδήποτε τρόπο δημιουργία βούλησης στο δέκτη που μπορεί να 

γίνει με κάθε μέσο όπως με πειθώ, υπόσχεση, χορήγηση αμοιβής (ΑΠ 1515, 1613/2008 

ΤΝΠ ΔΣΑ, 949/2005 ΠοινΧρ ΝΣΤ, 58, 656/2002 ΠοινΔικ 2002, 993), υπηρεσιακή εξάρτηση 

(ΑΠ 2043/2007 ΠοινΔ 2008, 673), συμβουλή, παροχή ή υπόσχεση αμοιβής ή δώρου, 

απειλή, εκμετάλλευση της πλάνης πραγματικής ή περί τα παραγωγικά αίτια ή νομικής 

πλάνης, της ψυχικής ορμής, έκφραση επιθυμίας, διέγερση μίσους κατά του θύματος, 



 

 

παράσιαση περί δήθεν επιβουλών του θύματος, αρκεί το χρησιμοποιηθέν μέσο να παρήγαγε 

την απόφαση τέλεσης της πράξης (ΑΠ 471, 540/2006 ΠοινΧρ ΜΣΤ, 979, 933, 1414/85 

ΠοινΧρ ΛΣΤ, 307). Εντολή (ΑΠ 479/2000 ΠοινΧρ Ν, 931) πειθώ, φορτικότητα, επιβολή, ή 

επιρροή προσώπου λόγω της ιδιότητας και της θέσης του ή της σχέσης του με τον αυτουργό 

(ΑΠ 1646/2008 ΤΝΠ ΔΣΑ, 471/2006), συμβουλές και εκμετάλλευση της φιλίας ή συγγένειας 

(ΑΠ 819/1988 ΠοινΧρ ΛΗ, 894, 1706/1986 ΠοινΧρ ΛΖ, 237), πρόκληση ή ενίσχυση πλάνης 

(ΑΠ 1746/1987 ΝοΒ 1988, 141, 349/1987 ΝοΒ 1987, 581). β) Η τέλεση της πράξης ή 

απόπειρας από τον παρακινηθέντα: λόγω του περιορισμένου παρακολουθηματικού 

χαρακτήρα της συμμετοχής ο ηθικός αυτουργός υπέχει ευθύνη μόνο αν ο παρακινηθείς 

διέπραξε την άδικη πράξη κατά τα αντικειμενικά της στοιχεία, τετελεσμένη ή σε απόπειρα 

(σχετ. ΑΠ 540/2006 ΠοινΧρ ΝΣΤ, 933, 1135/2001 ΠοινΧρ ΝΒ, 361, 162/1986 ΠοινΧρ ΛΣΤ, 

494, 1040, 2121/1985 ΠοινΧρ ΛΣΤ, 438, 494, παγ. νμλγ). γ) Ο δόλος του ηθικού αυτουργού  

που συνίσταται στη συνείδησή του ότι παράγει στον άλλο την απόφαση για να εκτελέσει 

άδικη πράξη και στη συνείδηση της ορισμένης πράξης που παρακινεί τον αυτουργό (σχετ. 

ΑΠ 540/2006 ΠοινΧρ ΝΣΤ, 933, 949/2005 ΠοινΧρ ΝΣΤ, 58) όχι όμως και μέχρι τις τελευταίες 

λεπτομέρειες (ΑΠ 471/2006 ΠοινΧρ ΝΣΤ, 979). Ο ηθικός αυτουργός πρέπει να γνωρίζει όλες 

τις περιστάσεις που καθιστούν παράνομη την πράξη του αυτουργού και ότι εκείνος ενεργεί 

δολίως και δ) ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της δράσης του ηθικού αυτουργού και της  

τελεσθείσης ή αποπειραθείσης πράξης, θα πρέπει ο ηθικός αυτουργός να προκάλεσε και όχι 

απλώς να ενίσχυσε την ήδη ληφθείσα απόφαση του αυτουργού. Δεν αρκεί μία απλή 

αιτιώδης πρόκληση, κοινή του εγκλήματος, αλλά μεταξύ του ηθικού αυτουργού και του 

δράστη απαιτείται μία πνευματική επικοινωνία που προκαλεί την απόφαση (σχετ. Δημάκη, 

ΣυστΕρμΠΚ, άρθρο 46 αρ. 4,5).   

6) Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα (delictum continuation) είναι μία ιδιάζουσα περίπτωση 

ομοειδούς πραγματικής συρροής εγκλημάτων που συνέχονται μεταξύ τους λόγω της 

ενότητας του δόλου του δράστη και της μορφής του εγκλήματος που επαναλαμβάνεται από 

τον ίδιο αυτουργό, όπου το δικαστήριο μπορεί, αντί να καταγνώσει στο δράστη συνολική 

ποινή, να επιβάλει μία ενιαία ποινή, λαμβάνοντας υπόψη το όλο το περιεχόμενο των 

μερικότερων πράξεων, μέσα στα πλαίσια ποινής του οικείου εγκλήματος (ΑΠ ΠΟΛ 5/2002 

ΠοινΔικ 2002, 836). Προσβάλλεται δηλαδή με κάθε μία από τις ομοειδείς πράξεις το ίδιο 

έννομο αγαθό (διαφορετικές όμως μονάδες του), κάθε μία από αυτές περιέχει πλήρη τα 

στοιχεία του ίδιου εγκλήματος και οι οποίες πράξεις δεν είναι ταυτόχρονες (σχετ. 

Μπουρόπουλος, σελ. 254). Τα στοιχεία του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος είναι τα κάτωθι:α) 

η ταυτότητα των επιμέρους πράξεων, δηλαδή οι πράξεις πρέπει να είναι ομοειδείς και να 

προσβάλλουν το ίδιο έννομο αγαθό, β) η ενότητα του δόλου: πρέπει οι μερικότερες πράξεις 



 

 

να συνδέονται μεταξύ τους με ταυτότητα της προς εκτέλεση αυτών απόφασης, δηλ. με 

«ενότητα δόλου»(σχετ. ΑΠ 218, 513, 1288, 1633, 1646/2008 ΤΝΠ ΔΣΑ) που εξαρχής 

καταλαμβάνει το σύνολο των μερικότερων πράξεων (ΑΠ 83/1998 υπερ 1998, 1057, 1343, 

1391/1993 ΠοινΧρ ΜΓ, 1151, 1153, 674, 1661/1989 ΠοινΧρ Ν, 83, 809, αντιθ. Χωραφά5, 

ΠοινΔ παρ.107, σελ.398) και γ) η επιβλητέα ποινή: στην περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 

98 του Π.Κ., το δικαστήριο μπορεί –δεν υποχρεούται- αντί  να επιβάλει μία ποινή για την 

κάθε μερικότερη πράξη και μετά να προβεί στην προς μέτρηση κατ’άρθρο 94 του ΠΚ, να 

επιβάλει μία μόνο ποινή για το όλο εξακολουθούν έγκλημα για την επιμέτρηση της οποίας 

λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων. 

ε) Επειδή  οι  ενόρκως καταθέτοντες υπέπεσαν στις παραβάσεις των άρθρων 224 

Π.Κ. και 229 Π.Κ., ήτοι 1) κατά τη διάταξη του άρθρου 224 παρ.2 του ΠΚ, όπως αυτή ίσχυε 

πριν από την  αντικατάσταση της παρ.1 αυτού από το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.3327/2005, με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριων μηνών τιμωρείται όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως μάρτυρας 

ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει 

δώσει, καταθέτει εν γνώσει του ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Από τη διάταξη 

αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ψευδορκίας μάρτυρα 

απαιτείται: α) ο μάρτυρας να καταθέσει ενόρκως ενώπιον αρχής, η οποία είναι αρμόδια για 

την εξέτασή του, β) τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία κατέθεσε να είναι ψευδή και γ) να 

υφίσταται άμεσος δόλος του, που συνίσταται στη γνώση αυτού ότι αυτά που κατέθεσε είναι 

ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθινών, αλλά σκοπίμως τα αποκρύπτει ή αρνείται να τα 

καταθέσει. Η ένορκη κατάθεση του δράστη του πιο πάνω εγκλήματος πρέπει να αναφέρεται 

σε γεγονότα αντικειμενικώς αναληθή και όχι σε κρίσεις, γνώμες ή πεποιθήσεις, εκτός εάν 

αυτά είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τα γεγονότα που κατέθεσε. Θεωρείται δε ως 

αντικειμενικώς ψευδές το περιστατικό που κατατίθεται, όχι μόνον όταν αυτό είναι αντίθετο 

προς την αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά και προς εκείνα που ο μάρτυρας αντιλήφθηκε 

ή από διηγήσεις τρίτων πληροφορήθηκε και ως εκ τούτου γνώριζε. Από την ίδια διάταξη 

προκύπτει επίσης ότι η αρμοδιότητα της αρχής, ενώπιον της οποίας δίδεται η κατάθεση, 

αποτελεί συστατικό όρο του εγκλήματος της ψευδορκίας, θεωρείται δε και ως αρμοδία αρχή 

εκείνη ενώπιον της οποίας είναι δυνατόν, κατά διάταξη νόμου, να γίνει ένορκη κατάθεση 

κάποιου, η οποία να μπορεί στη συνέχεια να ληφθεί υπόψη ως έγκυρο αποδεικτικό μέσο 

από Αρχή, που είναι και αυτή αρμοδία προς διάγνωση κάποιας διαφοράς. 

 2) Το άρθρο  229 Π.Κ. περί ψευδούς καταμηνύσεως στην παρ. 1 ορίζεται ότι: 

«Οποιος εν γνώσει καταμηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι’αυτόν ενώπιον της αρχής ότι 



 

 

τέλεσε αξιόποινη πράξη με σκοπό να προκαλέσει την ποινική δίωξή του τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Παρ. 2 «Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον ίδιο 

σκοπό εν γνώσει και ψευδώς καθιστά άλλον ύποπτο στην αρχή για αξιόποινη πράξη. «Για τη 

στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ψευδούς καταμήνυσης, απαιτείται η πράξη που 

αποδίδεται σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικά 

κολάσιμη και ψευδής, ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθεια της και να έγινε από αυτόν με 

σκοπό να ασκηθεί ποινική δίωξη ή πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου κατά του οποίου 

στρέφεται η καταγγελία του (ΑΠ 1089/2007 ΠοινΧρ 2008, 326, ΑΠ 1334/2007 ΠοινΧρ 2008, 

352, ΑΠ 210/2007 ΠοινΧρ 2007, 311, ΑΠ 2125/2004 ΠοινΧρ 2005, 755, ΑΠ 970/2002 

ΠοινΧρ 2003, 333, ΑΠ 346/2001 ΠοινΧρ 2001, 1082, Συμβ ΑΠ 962/1999 ΠοινΧρ 2000, 442, 

ΑΠ 1643/1998 ΠοινΧρ 1999, 930, ΑΠ 302/1996 ΠοινΧρ 1996, 1653).  

Η αξιόποινη πράξη: Είναι αξιόποινη η πράξη όταν φέρει τα βασικά στοιχεία του άρθρου 14 

ΠΚ ώστε να παρέχεται εύλογη αφορμή για ποινική δίωξη (ΑΠ 1160/2001 ΠοινΧρ 2002, 416, 

ΑΠ 574/1988 ΠοινΧρ 1988, 715, ΑΠ 184/1960 ΠοινΧρ 1960, 411) και δεν είναι απαραίτητο 

να περιγράφεται επακριβώς η αποδιδόμενη πράξη ή να ακριβολογεί νομικά ο δράστης (ΑΠ 

574/1988 ΠοινΧρ 1988, 715, ΑΠ 184/1960 ΠοινΧρ 1960, 411), αρκεί να αναφέρονται 

γεγονότα που καθιστούν δυνατή τη δίωξη (Συμβ ΑΠ 379/1968 ΠοινΧρ 1968, 613). Δεν 

απαιτείται επίσης να αναφέρει στη μήνυσή του τη δήλωση ότι καταμηνύει ή καταγγέλλει το 

μηνυόμενο προκειμένου για πράξεις που διώκονται αυτεπάγγελτα (ΑΠ 671/1985 ΠοινΧρ 

1985, 976). 

(Ο μηνυόμενος:) Αφού αρκεί η παροχή αφορμής για κίνηση της ποινικής δίωξης, δεν είναι 

αναγκαίο ο δράστης να ενοχοποιεί κάποιον ευθέως για τέλεση αξιόποινης πράξης, αλλά 

αρκεί να τον ενοχοποιεί και έμμεσα όπως όταν, εξεταζόμενος από την αρχή, εκφράζει 

υπόνοιες ότι συγκεκριμένο πρόσωπο τέλεσε την αξιόποινη πράξη, γνωρίζοντας ότι αυτές οι 

υπόνοιες είναι ψευδείς και με σκοπό να προκαλέσει την ποινική του δίωξη (ΑΠ 283/1967 

ΠοινΧρ 1967, 483). Δεν είναι αναγκαίο ο μηνυόμενος ή ο καταγγελόμενος να κατονομάζεται 

επακριβώς, αλλά αρκεί η διωκτική αρχή να μπορεί να στραφεί κατ’ αυτού απευθείας, 

αξιοποιώντας τα στοιχεία που παρέχει ο καταγγέλλων (ΑΠ 184/1960 ΠοινΧρ 1960, 411).  

 Επειδή ………………………………… 

 Επειδή ………………………………… 

 Επειδή ………………………………… 



 

 

Επειδή η κοινή γνώμη συνταράσσεται, έχει διαταραχθεί η κοινωνική γαλήνη, το θέμα 

έτυχε ευρύτατης δημοσιότητας στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ασχολήθηκαν ακόμα και 

τα ξένα ΜΜΕ. 

Επειδή έχει υπονομευθεί κατάφωρα το έργο της δικαιοσύνης, το διακινδυνευόμενο 

είναι η αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης, κινδυνεύει να χαθεί η εμπιστοσύνη των 

πολιτών. 

    ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ ΟΠΩΣ αφού λάβετε υπ’όψιν όλα τα ανωτέρω, να προβείτε στην 

εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπει το Άρθρο 29 παρ. 1,2 Κ.Π.Δ., σκοπός της οποίας 

είναι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης απονομής της δικαιοσύνης σε υποθέσεις εξαιρετικής 

φύσεως, οι οποίες συνταράσσουν την κοινή γνώμη ως η ανωτέρω, και ειδικότερα όπως 

προβείτε στον διορισμό ειδικού Εφέτη ανακριτή, ο οποίος λόγω της επιστημονικής 

κατάρτισής του και της πείρας του παρέχει τα εχέγγυα της ασφαλούς και ταχείας περαίωσης 

του ως άνω ανακριτικού έργου. 

Προς διευκόλυνσή σας παραθέτω τον κάτωθι πίνακα των ΣΧΕΤΙΚΩΝ εγγράφων: 

……………………………………………….. 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος των αιτούντων 

 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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