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   ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ         ΤΡΙΜΕΛΕΣ  ΕΦΕΤΕΙΟ  ΚΑΚ/ΤΩΝ 

Ε Κ Θ Ε Μ Α 

                          ∆ικασίμου  17ης  Νοεμβρίου   2022  

 

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ        Α∆ΙΚΗΜΑ 

1 6 Ανδρέας  Π. ΤΡΑΚΑΣ Κ.Κ. Ναυπλίου ∆ιακίνηση (κατοχή)  

ναρκωτικών ουσιών, ως 

τοξικομανής 

1α  1 Κων/νος  Α. ΤΣΟΛΗΣ Αρχαία Επίδαυρος 

Αργ/δας 

Υπεξαίρεση κατά μόνας και κατ΄ 

εξακ/ση αντικειμένου που η 

συνολική του αξία υπερβαίνει το 

ποσό των 120.000€ 

2 89 Νικόλαος  Ι. ΝΤΑΚΑΡΗΣ Άργος Αποδοχή πλαστών και 

εικονικών φορολογικών 

στοιχείων κατ΄εξακ/ση 

συνολικής αξίας άνω των 

200.000€ 

3 39 Χριστόφορος  Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  Ζευγολατιό Κορ. Ληστεία κατά συναυτουργία 

4  33 1.Δημήτρης  Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ 

2.Ελισσάβετ Θ. ΣΟΥΛΕΛΕ 

3.MIMOZA(ον.)  LOUKAITIS(επ.) του  

Shabou 

4.Ευάγγελος  Π. ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ 

5.Roland  BUCI του  Shabou 

6.Γεώργιος  Δ. ΓΕΩΡΓΑΣ 

7.Δήμητρα Κ. ΠΟΥΛΙΤΣΗ 

8.Φωτεινή Γ. ΦΟΥΡΛΑ 

9.Νικόλαος Γ. ΚΑΛΑΡΑΣ 

Σούλι  Κορ/νθίας 

Κόρινθος 

 

Στιμάγκα  

Κορινθίας 

 

Στιμάγκα Κορινθίας 

Πρέβεζα 

Κόρινθος 

Κιάτο Κορινθίας 

Αθήνα 

Καλλιθέα  Αττικής 

 

1ος  κατ/νος: α)Συνέργεια στην 

αξιόποινη πράξη της 

κατάρτισης πλαστού, από 

κοινού, το σκοπούμενο 

συνολικά εκ της οποίας όφελος 

ή η ζημία υπερβαίνει το ποσό 

των 120.000€ κατ΄εξ/ση 

β)Απάτη και συνέργεια στην 

αξιόποινη πράξη της απάτης 

από κοινού,  το σκοπούμενο 

συνολικά εκ της οποίας όφελος 

ή η ζημία υπερβαίνει το ποσό 

των 120.000€ κατ΄εξ/ση 

γ)Συνέργεια, τελεσθείσα από 

κοινού και κατ΄ εξ/ση,στο 

αδίκημα της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματική 

δραστηριότητα, τελεσθείσα 

κατ΄επάγγελμα 

2η  κατ/νη:α) Συνέργεια,στη 

αξιόποινη πράξη της 



κατάρτισης πλαστού,από 

κοινού, το σκοπούμενο 

συνολικά,  εκ της οποίας 

όφελος ή η ζημία υπερβαίνει το 

ποσό των 120.000€, κατ΄εξ/ση, 

β)Συνέργεια στην αξιόποινη 

πράξη της απάτης, από κοινού , 

το σκοπούμενο συνολικά,  εκ 

της οποίας όφελος ή η ζημία 

υπερβαίνει το ποσό των 

120.000€, κατ΄εξ/ση, 

γ)Συνέργεια, τελεσθείσα από 

κοινού και κατ΄εξακολούθηση, 

στο αδίκημα της 

νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματική δραστηριότητα, 

τελεσθείσας  κατ΄επάγγελμα 

3η κατηγορούμενη:α)Χρήση 

πλαστού εγγράφου, το 

σκοπούμενο συνολικά,  εκ της 

οποίας όφελος ή η ζημία 

υπερβαίνει το ποσό των 

120.000€, κατ΄εξ/ση, β)Κατ΄ 

εξ/ση κατάρτιση πλαστού, από 

κοινού,  το σκοπούμενο 

συνολικά,  εκ της οποίας 

όφελος ή η ζημία υπερβαίνει το 

ποσό των 120.000€, γ)Απάτη 

επί δικαστηρίου, το 

σκοπούμενο συνολικά,  εκ της 

οποίας όφελος ή η ζημία 

υπερβαίνει το ποσό των 

120.000€, δ)Απάτη, από κοινού, 

εκ της οποίας όφελος ή η ζημία 

υπερβαίνει το ποσό των 

120.000€, κατ΄εξ/ση, 

ε)Κατ΄επάγγελμα νομιμοποίση 

εσόδων από εγκληματική 

δραστηριότητα και δη του 

εγκλήματος της απάτης 

τελεσθείσας  κατά 

συναυτουργία και κατ΄εξ/ση, 

από την οποία το όφελος, που 

πέτυχαν οι δράστες, με 

αντίστοιχη ζημία υπερβαίνει το 

ποσό των 120.000€,  



4ος κατ/νος:α) Απάτη, από 

κοινού, το σκοπούμενο 

συνολικά ,  εκ της οποίας 

όφελος ή η ζημία υπερβαίνει το 

ποσό των 120.000€ β) 

Κατ΄επάγγελμα νομιμοποίση 

εσόδων από εγκληματική 

δραστηριότητα και δη του 

εγκλήματος της απάτης 

τελεσθείσας  κατά 

συναυτουργία και κατ΄εξ/ση, 

από την οποία το όφελος, που 

πέτυχαν οι δράστες, με 

αντίστοιχη ζημία υπερβαίνει το 

ποσό των 120.000€, 

5ος κατ/νος:α)Πλαστογραφία, 

κατ΄εξ/ση, υπό την έννοια της 

νόθευσης και της κατάρτισης 

πλαστού, μετά χρήσεως και μη, 

το σκοπούμενο συνολικά ,  εκ 

της οποίας όφελος ή η ζημία 

υπερβαίνει το ποσό των 

120.000€, β) Συνέργεια σε 

απάτη επί δικαστηρίου, το 

περιουσιακό όφελος ή η 

προξενηθείσα ζημία, εκ της 

οποίας  υπερβαίνει συνολικά το 

ποσό των 120.000€ γ) 

Κατάρτιση πλαστού, από 

κοινού, το σκοπούμενο 

συνολικά ,  εκ της οποίας 

όφελος ή η ζημία υπερβαίνει το 

ποσό των 120.000€,δ)Απάτη 

από κοινού, το σκοπούμενο 

συνολικά ,  εκ της οποίας 

όφελος ή η ζημία υπερβαίνει το 

ποσό των 120.000€,ε) 

Συνέργεια, τελεσθείσα από 

κοινού και κατ΄εξακολούθηση, 

στο αδίκημα της 

νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματική δραστηριότητα, 

τελεσθείσας  κατ΄επάγγελμα 

6ος κατ/νος: α)Συνέργεια στην 

αξιόποινη πράξη της απάτης, 

από κοινού , το σκοπούμενο 



συνολικά,  εκ της οποίας 

όφελος ή η ζημία υπερβαίνει το 

ποσό των 120.000€, 

κατ΄εξ/ση,β) Συνέργεια  στο 

αδίκημα της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματική 

δραστηριότητα, τελεσθείσας  

κατ΄επάγγελμα  

7η κατ/νη: α)Συνέργεια στην 

αξιόποινη πράξη της απάτης, 

από κοινού , το σκοπούμενο 

συνολικά,  εκ της οποίας 

όφελος ή η ζημία υπερβαίνει το 

ποσό των 120.000€, 

κατ΄εξ/ση,β) Συνέργεια  στο 

αδίκημα της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματική 

δραστηριότητα, τελεσθείσας  

κατ΄επάγγελμα  

8η κατ/νη: α)Απάτη από κοινού,  

το σκοπούμενο συνολικά εκ της 

οποίας όφελος ή η ζημία 

υπερβαίνει το ποσό των 

120.000€ κατ΄εξ/ση,β ) 

Συνέργεια  τελεσθείσα από 

κοινού και κατ΄εξ/ση στο 

αδίκημα της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματική 

δραστηριότητα, τελεσθείσα  

κατ΄επάγγελμα 

9ος κατ/νος: α)Απάτη από 

κοινού,  το σκοπούμενο 

συνολικά εκ της οποίας όφελος 

ή η ζημία υπερβαίνει το ποσό 

των 120.000€ κατ΄εξ/ση,β ) 

Συνέργεια  τελεσθείσα από 

κοινού και κατ΄εξ/ση στο 

αδίκημα της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματική 

δραστηριότητα, τελεσθείσα  

κατ΄επάγγελμα 

 

 

 

 

 



5 5 Δημήτριος  Κ. ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ Κόρινθος Φοροδιαφυγή με τη μορφή 

ανακριβούς δήλωσης και 

απόδοσης  με σκοπό την 

αποφυγή πληρωμής Φ.Π.Α. 

ποσού που υπερβαίνει το ποσό 

των 100.000 ευρώ ανά 

διαχειριστικό έτος, τελεσθείσας 

κατ΄εξακολούθηση 

6 76 Φώτιος  Χ. ΒΛΑΧΟΣ Αρόη Πατρών 1.∆ιακίνηση ναρκωτικών 

ουσιών (αγορά, κατοχή) 

2.Παραχάραξη 

χαρτονομισμάτων που αποτελεί 

ιδιαίτερα ελαφρλα περίπτωση 

7 18 1.Αναστάσιος  Π. ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ 

2.Δημήτριος  Θ.  ΞΙΑΡΧΟΣ 

3.Αργύριος Θ. ΓΚΕΛΜΠΟΥΡΑΣ 

4.MEMALLI(επ.)  ERJON(ον.)  του  

QEMAL 

5.NDOJ (επ.)  XHEVAHIR(ον.)  του   

ZEF 

6.BASHA(επ.)   ELTON(ον.) του  

DHIMITRI 

7.PERBASHA  ή  PERABASHA(επ.)  

EDMOND(ον.) του  KOL  

8.MUSLIJA (επ.)  DURIM ή 

EMILIANO(ον.)  του HYSNI 

9.NDOJ   ANXELINA   

 

Ν.Τίρυνθα  Αργ 

Άργος  Αργ/δας 

 

Άργος  Αργ/δας 

Κ. Χαλάνδρι Αττ. 

 

 

Κ.Κ. Ναυπλίου 

 

 

Κ.Κ. Χανίων 

 

Κ.Κ. Ναυπλίου 

 

Ηράκλειο Κρήτ. 

 

 

Αγ. Θεόδωροι 

 

1.∆ιακίνηση υπό τη μορφή της 

πώλησης και εισαγωγής 

ναρκωτικών ουσιών σε 

σωφρονιστικό κατάστημα και 

από υπάλληλο 

κατ΄εξακολούθηση 

2.Συγκρότηση  εγκληματικής 

οργάνωσης που επιδιώκει τη 

διάπραξη των 

προαναφερθέντων 

κακουργημάτων του νόμου 

περί ναρκωτικών 

3.∆ιακίνηση ναρκωτικών 

κατ΄εξακολούθηση στο πλαίσιο 

της εγκληματικής οργάνωσης 

του άρθρου 187 ΠΚ 

8 135 1.Αθανάσιος  Ν. ΧΟΛΙΤΟΥΔΗΣ 

2.DASHAMI(ον.)   ELEZAJ(επ.)   του 

AZEM 

Τρίπολη 

 

Σαντορίνη 

Παράνομη ανασκαφή μέσα σε 

αρχαιολογικό χώρο 

κατ΄εξακ/ση 

κατά συναυτουργία  και από 

δράστες που δρουν 

κατ΄επάγγελμα και κατά 

συνήθεια 

9 8 Δημήτριος  Γ. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Νεμέα Κορ/νθίας Φοροδιαφυγή διά της μη 

απόδοσης φόρου 

προστιθέμενης αξίας που 

υπερβαίνει τις 100.000€  ανά 

διαχειριστικό έτος 

10 82 1.Δημήτριος  Σ. ΣΙΑΜΕΤΗΣ 

2.Νικόλαος   Σ. ΡΑΓΚΑΒΕΛΑΣ 

Π.Φάληρο Αττ. 

 

Βύρωνα Αττ. 

Απόπειρα παράνομης 

ανασκαφής με σκοπό την 

ανεύρεση αρχαιοτήτων από 

κοινού 



11 181 Αγγελής  Γ. ΔΟΥΡΙΔΑΣ Α. Γλυφάδα Αττ. 1.Ανεπίτρεπτη μεταβολή 

χρήσεως αναδασωτέων 

εκτάσεων 

2.Παράβαση υποχρεώσεων 

σχετικών  με αναδασώσεις 

12 50 Ραφαήλ  Σ.  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Κ. Ναυπλίου 

 

∆ιακίνηση ναρκωτικών ουσιών, 

με τη μορφή της κατοχής με 

σκοπό την πώληση 

13 79 1.Αναστάσιος  Δ. ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ 

2.Ευάγγελος  Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

3.Νεκτάριος-Κων/νος  Σ. 

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 

Κ.Κ.  Ναυπλίου 

 

Αμύκλες  Λακωνίας 

Σοχός  Λακωνίας 

 

∆ιακεκριμένες κλοπές από 

κοινού και κατ΄εξακ/ση, από 

πρόσωπα που διαπράττουν 

κλοπές κατ΄επάγγελμα και κατά 

συνήθεια 

 

14 26 Ευθύμιος  Δ. ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ Κόρινθος 1.Ληστεία από δράστη που 

έδρασε με καλυμμένα τα χαρ/κά 

του προσώπού του 

2.Απόπειρα κλοπής 

15 61 Γεώργιος  Κ. ΔΟΥΡΟΣ Κόρινθος 1.∆ιακίνηση ναρκωτικών 

ουσιών με τη μορφή της 

καλλιέργειας και κατοχής με 

σκοπό την πώληση 

2.Προμήθεια και κατοχή 

ναρκωτικών ουσιών προς ιδία 

αποκλειστικά χρήση 

16 59 Σταύρος   Ε. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Άνω Λιόσια 1.Ληστεία κατά συναυτουργία 

με καλυμμένα τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου 

2.Παράνομη οπλοφορία 

17 8 1.Αντιγόνη  Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

2.DANIELA(ον.)  NEDELTCHEVA(επ.) 

του  G 

3.Ανδρέας   Η.  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 

∆αφνί  Ευρώτα 

Κοντοχώρι Ν. 

Θήρας  

 

Μεσσήνη  

Ν.Μεσσηνίας 

∆ιακίνηση ναρκωτικών ουσιών 

με τη μορφή της αγοράς από 

κοινού, κατοχής από κοινού και 

μη και πώλησης 

18 103 1.Διονύσιος  Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

2.Ηλίας  Ν. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 

Κρήνες Κορινθίας 

 

Ταρσινά Κορινθίας 

1.Ληστεία από κοινού και κατά 

συρροή, τετελεσμένη και σε 

απόπειρα 

2.Κλοπή από κοινού και 

κατ΄εξακ/ση 

19 18 Παναγιώτης  Δ. ΒΛΑΧΟΣΠΥΡΟΣ Άργος Αργ/δας ∆ιακεκριμένη περίπτωση 

κλοπής από πρόσωπο που 

διαπράττει κλοπές 

κατ΄επάγγελμα, κατά συνήθεια 

και κατ΄εξακ/ση 

20 22 ERVIS(ον.)    CAKA(επ.) του  

ANASTAS 

Καλογωνιά 

Σπάρτης 

Κλοπή, κατ΄εξακ/ση, 

τετελεσμένη και σε απόπειρα 



21 71 1.Δημήτριος  Κ. ΜΟΣΧΟΣ 

2.Θεόδωρος Γ. ΜΟΣΧΟΣ 

Κ.Κ. Ναυπλίου 

Αργολικό 

∆ιακεκριμένη περίπτωση 

κλοπής από κοινού, 

τετελεσμένη και σε απόπειρα, 

κατ΄εξ/ση, τελεσθείσα από 

περισσότερα πρόσωπα που 

είχαν ενωθεί για να 

διαπράττουν κλοπές 

κατ΄επάγγελμα και κατά 

συνήθεια 

22 120 Νικόλαος  Π. ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ Αμύκλες Λακωνίας 1.∆ιακεκριμένη  κλοπή κατά 

συναυτουργία, από δύο  ή 

περισσότερα πρόσωπα που 

είχαν ενωθεί για να 

διαπράττουν κλοπές ή ληστείες 

κατ΄επάγγελμα και κατά 

συνήθεια 

2.Απρόκλητη φθορά ξένης 

ιδιοκτησίας  

23 26 1.Σωτήριος  ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 

αγν.πατρός 

2.Ιωάννης-Κων/νος  Π. ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ 

Ευρώτα  

 

 

Κ.Κ. Ναυπλίου 

∆ιακεκριμένη περίπτωση 

κλοπής κατά συναυτουργία, 

κατ΄εξακ/ση, τετελεσμένη και σε 

απόπειρα, τελεσθείσα από 

περισσότερους από δύο 

δράστες που είχαν οργανωθεί 

με σκοπό  την τέλεση κλοπών 

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά 

συναυτουργία και 

κατ΄εξακολούθηση 

24 25 1.Παναγιώτης  Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

2.Απόστολος  Ε. ΣΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ 

3.Αναστάσιος  Α. ΣΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ 

4.Παναγιώτης  Γ. ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ 

Κ.Κ. Ναυπλίου 

Εξαμίλια Κορ. 

Εξαμίλια Κορ. 

Κ.Κ. Ναυπλίου 

 

∆ιακεκριμένη περίπτωση 

κλοπής κατ΄εξακ/ση, κατά 

συναυτουργία, που τελέσθηκε 

από δύο ή περισσότερους που 

είχαν οργανωθεί με σκοπό την 

τέλεση κλοπών  

25 18 1.Ιωάννης Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

2.Παναγιώτης  Ι. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 

3.Ιωάννης ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ του 

Ελευθερίου  ΠΑΣΣΙΟΥ 

Σπάρτη 

Σπάρτη 

 

Κ.Κ. Ναυπλίου 

Απόπειρα διακεκριμένης 

περίπτωσης  κλοπής  

τελεσθείσα  κατά συναυτουργία 

από περισσότερους από δύο 

(2) που είχαν ενωθεί με σκοπό 

την τέλεση κλοπών 

                                                

                                           Ναύπλιο, 19.10.2022 
Η Γραμματέας 
 

      ΕΛΕΝΗ Π. ΣΟΦΟΥ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 


