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Συγκρoτηθηκε απo τουζ Δικαo,τθq, Eυδoξiα Πιατι62uα. Πρoεδρo
Πρωτoδικcilι,, Κωvo.ταντivo Σrruρ&κo. Π)ημμελειoδiκη Eιoηγητη και
Κιlριακη Κoκ<ιvακη. Πiημμεi,ειoδiη, με την παρoυofα τΦF ΓραμματεuΙ5
Αργυροιi2'qΣιτε'

Συνεδρiαoε. μυo.τικα. στο γραφεto τηζ Πρo6δρου. .στιζ 24.8.2016.
προκειμενoυ να αποφανθεi για τη διαφωνiα που ανεκυγrε μεταξυ τηζ
Ειoαγγε)"εα Π2ημμq7"ειoδικcilrz Πειραιciig και τηζ Ανακρiτριαζ του Ε, Τμηματog
Π}ημμελειoδικcilι, Πειραιιilg, επi τηζ πρooωρινηg κρdτηoηE η μη τoυ
κατηγoρoυμι1voυ Θραo.riβoυ2ιoU - Kωνoταντivoυ Λυκoυρ6ζου τoυ Παvαγκilη και
ηg Ρ6ζα9 * Λiζαg, κατοiκου Αθηvrilν. }Ι Ειoαγγελ6α9 Πρωτοδικ ων Zωη
Νικo2"αoυ. υπ6βαλε πρoζ τo Συμβori2'ιo αυτ6 την πoιvικη δικoγραφiα πoυ
αxηματfoθηκε, μαζι με τη με αριθμο Φ16-gg3l5006l22.8.2arc θγγραφη
πρoταoη τηζ, πoυ εyρι ωg εξηg:

Eιοdγω εvcilπιoν τoυ Συμβoυ2'iου Σαq. κατα τιg διαταξειζ των dρθρων
32 παp. 1. 4. 138 παρ.2^ 283 παρ.1γ και 307 περ' oτ, Κ.Π.Δ. την συημμεvη
αvακριτικη δικογραφiα που oy;1ματfoτηκε κατd, τoυ Λυκoυρεζoυ
Θρααι5βoυ)'oυ Kωνoταrlτiνoυ του Παvαγιcilτη, κατ. Αiγιιlαg μετd απa
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διαφαlνi,α μαζ με ην Ανακρiτρια τoυ Ε,, Τμηματοg Πρωτoδικεioυ Πειραιιbq

6oov αφoρα στηv επιβoλη η μη πρoσωριηζ κρ6τησηζ σε βαροg τOυ

κατηγoρoυμεvου και εκθ6τω τα ακ6λoυθα:

Κατιi τoυ αvωτ6ρω ασηθηκε πo1νικη διωξη για πρ6Kηση vαυαγιoυ μιε

εvδε16μιεvο δ6λο απ6 την oπoiα ετηλθε θdνατog, διατd,ραξη τηζ ασφαλειαζ

υδdτιvηq συγκoινωviαq με ενδεx6μwo δ6λo α1τo την oπoια επηλθε θ&νατoq,

αvθρωποΙ(τovια απo αμ6λεια κατd, συρρoη και σωματικη βλιiβη απ6 αμ6λεια

Κατα συρρoη (αρθρ. 26 παρ. |,27 παp. |,28,29,94,277 y,- β,,29iΙ παp. Ιγ'.

β, , 3a2 παρ. 1", , 3|4 παρ. 1", Π.Κ.). Mετd, τηv απολoγ[α τoυ, αφof ακc,i)σαμιε

τov [διo και τoυq ουvηγilρoυq' πρoτεivαμε να κρατηθεi πρoο,ωριvd, ο

ι(ατηγoρofμιεvοζ επειδη πρoΚi7rτουν σε βdρoq τoυ επαρKειζ εvδεlξειq για
τ6λεο,η Kακoυργηματικd)ν πρ0ξεων (πρ6κληoηq vαυαγioυ και διατdραξηq

ασφd,λειαζ υδdτινηq συγκoιvωviαg με επελθ6vτεq θανdτoυq πρoocilπωv) καθcbq

Kαι για τo αδfκημα ηζ ανθρωπoκτovιαζ απ6 αμ6λεια κατd, oυρρoη" καθ' 6oov

κατα τηι, &ποιμη μαq προ6κυΙΕταν τΓ'ρoπαρασκευαστιKεζ εv6ργειεq διευκ6λυνoηq

φυγηζ τoυ Kατηγoρoυμεvoυ, καθιo'τιΙlνταζ αυτ6ν 6πoπτo φυγηζ μη αρκofντων

των περ. 6ρων. Ωoτ6oo με την ανωτερω πρ6ταof1 μαg διαφιilνηαε η E,

Αvακρiτρια" γιατ[ κατα τηv κρioη τηζ θπρεπε να επιβ)ηθoljv στoν

κατηγoρol5μενο oι περιoριστικoi 6ρoι τηg εμφανιoηg κd,θε 1η και 16η μ6ρα

εκαο.τoυ μηv6ζ oτo Α.Τ. κατoικiαg τoυ, τηζ καταβoλ(q εγγυοδοoiαg πoοο6

1Ο0.ΟΟ0 Eυρω, τηg.απαγ6ρgυσηζ εξ6δου απ6 τη χιbρα και τηζ απαγ6ρευo.η9

oδηγηαηg ταβπλoων oκαφcilv.

Συμφωνα με τη δι&ταξη τoυ d,ρθρoυ 282 KΠΔ ορ[ζεται πωg <<'...4.

Προo,ωρwη κρ&ηη μπoρεi vα επιβληθεi αντi: α) για κατ, oiκoν περιoριoμo

με ηλεκτρoνικη επιτηρηoη, oταν τo μθτρo αυτ6 δεv επαpκεi η δεν μπoρεi vα

επιβληθεi λ6γω 6}λειψηq γvωoτηg διαμoνηg τoυ Kαηγoρoυμ6νoυ oτη 1rbρα η

λ6γω μη υποβoληq απ6 τoν τελευταio oxετικoιi αιηματoζ να υπoβ}ηθεi o,ε

αυτo και β) για περιoριστικοriq 6ρoυζ _ εαν αιτιoλoγημθνα κριθεi 6τι τα υπo

στoιχ. α.-και β' μtτpα δεν επαρκo6ν _ εφ6σov αυντρ€1oυν οι πρotπoθθoειq ηg
παραγραφoυ τoυ &ρθρoυ αυτof μ6vo αv o κατηγoρoδμεvog διιilκεται για

κακo6ργημα και δεv b7ετ γvωoτη διαμoη ση γ"ωρα η txετ κdνει

71/ι
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προπαρασκευαoτικθg ενθργειεζ για να διευκoi"υνει τη φυγη τoυ... Σε εvτελrilg
εξαιρετικθc,περιπτωσειζ και εφ6ο,or, αιτιολoγημ6να κρiνεται 6τι δεv επαρκoυν
oι περιoριoτικoi oροι. μπoρεi vα επιβληθεi πρooωριιη κρατηαη και γ1α τo
πλημμ6λημα τηζ ανθρωποκτoνiαg απo αμθλεια κατd συρρoη, αv πρoκυπτει
oκοπog φυγηζ τoυ κατηγορoυμθνoυ με βαoη τα κριτηρια πoυ αvαφ6ρovται στo
πpωτo εδdφιο τηg παρofσαζ παραγρdφoυ. Στην περiπτωση αυτη το αvcilτατo
oριo τηg πρooωρινηg κρdτηo.ηg εivαι διd,ρκειαg 6ωg 6ξι μηνc[lv>. Περαιτερω
κατα τη δι&ταξη τoυ αρθρoυ 283 Κ.Π.Δ. oρiζεται πωζ (...Σε περiπτωση
διαφωνiαq για την πρoo.ωριvη κρατηoη, αποφαiνεται τo δικαo.τικ6 αυμβoυλιo
(α, 305-307 aτ,)' FΙ πρ6ταoη τoυ Eιoαγγελ6α υπoβαλλεται μθoα αε πρoθεoμiα
3 ημερcilν κα1 τo Συμβofλιo απoφαoiζει μ6oα oε πρoθεoμiα 5 ημερcilν. Στο
μεταξδ διαoτημα με διdταξη τoυ ανακριτη επιβα2Jιεται o κατ, oiκoν
περιoριoμ6g του κατηγoρoυμ6νoυ , η αφαiρεoη διαβατηρioυ η d,2,λου
ιooδιivαμoυ ταξιδιωτικoυ εγγρdφoυ και η απαγoρευο.η εξ6δoυ τoυ απo τη
χωρα'2' To ενταλμα για την πρooωρινη κρdτηoη η η διdταξη πoυ oρiζει τoυq
6ρoυg που αναφερo\,τα1 oτo &ρθρο 282 περι€γει, εκτ69 απο τα τυπικd ο.τoι1εiα
πoυ αναφερoι,ται στo αρθρo 276 παρ, 3. ην ακριβη oημεiωoη για τo
κακοιiργημα η το πiημμθ}ημα, τo εrlταi'μα προσωρινηg κρατηoηg εκτελεiται
με την φρoντiδα τoυ Eιoαγyε}"t'α απο τιqαρχεζ, πoυ oriμφωνα.με τa αρΘpo 277
τoυg 6xει ανατεθεi η εκτε2'εoη ει,ταλματων για τoυζ στρατιωτικουg τηρoυνται
και oι o1ετικεg διαταξειg του Στρατιωτικof Ποινικου Κιilδικα>.

Aπo τα oτοι1εiα τηg δικoγραφiαq και συγκεκριμενα τιζ μαρτυρικθg
καταθεoειζ, τα 4γpαφα και .τηv απo2υογiα του κατηγορουμεvoυ πρo6κυψαι,
ooβαρ69 εvδεiξειg εvoxηg οε βd,ροg του καηγoρουμενoυ αφof πρoθκυψε 6τι o
Λυκoυρ6ζo9 Θραoδβουλog περi cilρα |2.45. στιζ 16-8-2016, σε θα}"αooια
πεpτoy!1 vοτια ηg νηο,oυ Aιyιναq π7ηο.ioν ηg vηooυ Moιηg επ2'εε με τo
ταγυπl'oo ο.κd,φοq (ΝΤo\€ΝΤE T.Α. 171>> με ιλιγγιciiδη τα1ιiτητα παρα ην,i"aγω 

των ημερcilν (θερoυg και Δεκαπεvταtiγoυoτoυ) πυκvoητα τηq θαλd,oαιαg
κυκλoφoρiαc και bτoτ επtπεoε επi τoυ π}'oioυ (εiδoυg ΛΑΝTΖΑ) .E/Γ-Τ/P
ΑNTΩNΙA N.Α. 66, εμβoλiζoνταq αυτ6, τo οπoio Kαι βυθioτηκε. Στo
(ΑNTΩΝΙΑ> επ6βατναν 24 ατoμα μετα δε τη oriγκρoυoη επεπεoαv o2'oι oι
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επιβα[νοvτεζ στη θd,λαooα και επηλΘε o θd,vατοg τεood,ρων εξ' αιlτcilν και δη

τωv Τρiμη Στυλιανoδ (58 ετrilv) , Κατιφθ Θεoδooioυ (44 ετιilν). Kατιφ6

Σεβαoτηq (5 ετιbν) και Cherοdnyk Levgen (36 ετcbv) ενιb τραιlματtoτηκαv oι

Cherednyka Anastasia. Mι1αηλ - Nικ6λαog Λαμπρακ6πoυλoq' Aναoτιi.ο.ιοq

Σiδερηq, Mι1αηλ Γεωργι&δηζ και Γεiοργιog Λαμπρακ6πoυλoq. Mετdι δε τo

τραγικ6 αυμβdν o καηγoρo6μενoζ 1ειριo,τηq τoυ ταβπλooυ στο oποio

επ6βαιvε μαζι ιιε τoυζ Bεvετoιdνo Eπαμεινιilνδα ΓΙαfλo, Bενετo,ιd,vου

Eυθυμι[α και Καρακdο.η Θεoδ6η, αvτi να εvημεριbο.ει θγκαιρα τo Λιμιεναρ1εio

για τov συντovισl"ι6 και δι0o.ωoη των ναυαγcbν και αντi να παρd,αxει d,μιεo,η

βoηθεια (δια τηq ρλμηg oωoιβiων) στoυζ παθ6vτεq' φ6ρεται να ηλεφωvεi ο.ε

oικεiα πρog αυτ6ν πρ6oωπα Kαι συγKεκριμ6να καταρ1ην o.τoν Πoλυανfδη

Ιωdwη. ο oποioq εημθρωoε τoν Mαλτθζo Avτιbvιo και απ6 κoινοti με oκdφog

κατ6φθαoαv στO (NTO\.ENTE). Απ6 εκεi o Mαλτ6ζog Αντrbνιog με

φoυoκωτ6 ιp6ρεται να απoμακρr5νει τoυζ τρειζ αυνεπιβαiνoντεζ τoυ

Kατηγoρoυμεvoυ μεταφ6ροι,τα9 αυτoιiζ στo πληο,ιθο.τερo λιμιdνι τηq Π6ρδικαq,

χωριζ ωoτ6oo vα μεταφθρει και τoν Kατηγoρο6μενo παρα το γεγoν6q 6τι αυτ69

δεν αιoθαv6ταν καλd και στo πλoio ηδη 6μπαιναv νερd, (βλ. α1ετ. τιg απο Ι7_B-

16 μαρτυρικ6q καταθ6oει9 Πoλυανiδη Ιωαrnη και Mαλτθζoυ Αvτωr,iου).

ΑκoλoriΘωg περi ιilρα 13.00 ο κατηγoρofμεVoζ ηλεφωνεi oε. 6τερo φiλo τoυ

τov Nεκτd,ριo Λεor5oη για να τoν παραλd,βει Και vα τoν μεταφ6ρει oτo

Λιμεvαρ1ε[o τηζ β.fγιvαq. Ωoτ6oo τελικd, δεv πρooτρθ1ει στov χιbρo

αυμβdvτog ο Λεoυoηg α}'λ6 o βoηθ69 του oκ6φoυ9 <NTOYΕNΤE ΙΙ> Mιxαηλ
,ooκαρ Νταβiντ κατ6πιν πpoτρoπ.i1c, τoυ Λεorioη Nεκταρiου, 7εoυ αφot5

παραλαμβ&νει τov κατηγoρoliμενo για να τoν μεταφερει ο'τo λιμd,vι τηg Α[γιναg

oτη y,cilρα πρoκειμ6voυ vα παραδoθεi oτo Λιμεναpyεio (o,ιiμφωνα με τoυζ

ιo1υριο,μofq τoυ κατηγoρoυμθνoυ), τελικd, αυτoi απoβιβdζovται λ6γω

ιο.xυριζ6μενηg αδιαθεofαζ τoυ κατηγoρoυμwoυ (π6vωv ση μ5o,η) στo

}uιμανdκι Φdρoq ηg Αiγιναg, 6που εt1ε ηδη ειδoποιηθεi η oι1ζυγoζ τoυ Λεοιiοη

Nεκταρ[oυ, Boγιατζη Eυαγγελiα Kαι τουζ περιμθνει με oμμα. Στο μεταξr5 ο

κατηγoρo6μεvoζ θxει ηδη εημερciloει και τoν ευρισκ6μενο oτην Αθηvα

Kρoυooαvιωτdη Γεcilργιo. ιδιoκτητη τoυ oκdφoυg <ΝTOYENTE) o1ετικ* με
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το oυμβαν. Απο 6λη την ανωτερω συμπεριφoρα. φ6ρεται o κατηγoρoυμεvog vα
απoμακρυνει καταρxηll τoυζ τρειζ ουνεπιβαiνovτεζ και να τηi"εφωvεi oε
π2ηθog oικεiων πρoocilπωι, πρoq αυτoν π}ην των καθ, δ2ηl, αρμoδiων oργανωv
τoυ Λιμεvικoυ. Eνril θα αvεμενε καvεlg να ειδoπoηoει πρωτατo Λιμενικο και
να μεταβεi και αυτog oτo π7ηo.ιθoτερo 2'ιμανι ηg Πfρδικαg' αφoυ ηδη εixε
υπαρξετ μ6ριμνα για τη ρυμoιiληoη τoυ ο,καφoυg. μαζi με τoυζ τρε1ζ
oυνεπιβαiνoντεζ, αυτog καταiηγει ψετ6' απ6 τη}ιεφωνικεg oυvεwoηoειg με
φiλoυq τoυ στo Λιμανd,κι Φαρog. Eν πρoκειμ6νω αξiζεινα σημειωθεi πωq δεν
ευαταθεi και ο ιo,yρριομ6ζ τoυ πεpi αψotαζ τηζ απriiλειαq αvθρcbπιvων ζωrilv.
πoυ καθcilg }"6ει π}ηρoφoρηθηκε oτo ΛιμεναρyεLo μεταγεvεoτεpcl) αφoδ τ6oo
o Πoλυαviδηg Ιωαwηg 6oo και o Mαλτεζog Αντcilvιog αvαφερoνται σε
πvιγμενoυζ και αυντρiμμια που εiδαν 6ταv πρoo Εγyιζαν για τη ρυμoυλκηoη
του oκd,φoυζ τoυ κατ/voυ και εtvαι απiθανo να μη1, τov π}ηρoφoρηoαν γι, αυτo
(βλ. σχετ. καταθ6oειζ τωv ανωτθρω). Τ6λo9 εvτυπωoη πρoκαλεi οτι o
κατηγoρoυμενoζ αν και αυθoρμητωq πρooελθιilν oυ2λαμβαvεται πεpiπoυ ?,5
cilρεg μετd τo oυμβαν ο1ι ωο.τooo στo Λιμεvαρ7ρfo αλλd oη θεoη <Πιiργog
τoυ Md,ρκε2λου>>. ,oλεg 

οτ παραπαι,ω wεργειεζ συνιστoιiν κατd την απoψη μαg
πρoπαρασl<ευαoτικθg εvεργειεζ φυγηζ _ πoυ καθιoτofv τoν κατηγoρoυμεvo
υπoπτo φυγηζ- και oι οπoiεq δεv τε2"εoφ6ρηoαl,. καθoο.oν ο κλοι6-c εvαντiov
τoυ εixε oτεvεfoει ενril και oνταq ευριoκoμεvοζ σε νηoi δει, ηταν ιδιαiτερα
ευxερηg η διαφυγη τoυ, αφoυ ηδη oι αρχεζ αvαζητoυoαν τoν ιδιoκτητη τoυ
o1ηματog, π6oο μα2λov τoν χειριστη πoυ ηταr, γvωoτ6; oτην Αiγινα (βλ, αxετ.
τηι, απ6 16-8-16 κατdθεoη τoυ Kρoυooαvιωτακη Γεωργiου).

Κατ' ακολoυθiαν των ανωτερω κρivεται επιβεβλημu'η η πρooωριvη
lCρατηση τoυ Kατηγoρoυμεvoυ, λoγω τ62,εοηg προπαρασκευαο.τικcilν ενεργειcδv
πρoq διευκ6}"υνoη φυγηζ εκ μ6ρoυ9 του. μη αρκοfντων των περιοριoτικcbι,
oρωv και πρ6πει τo Συμβoιiλι6 Σαg να απoφαvθεi υπερ τηζ πρoσωριηζ
κρατηoεωζ τoυ Λυκουρεζου Θραoυβουλoυ _ Kωνoταντiνoυ και vα αρθεi η
διαφωνiα που αvεκυψε υπ6ρ τoυ Eιo.αγγε?"εα.

ΓΙΑ ΤΟYΣ ΛΟΓoYΣ ΑYΤΟ}Σ
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ΠΡoTΕΙΝΩ: Nα αρθεi η διαφωvtα πoυ ανθtαlι1rε μεταξιi Eιoαγγελ6rοq

Και Αvακριτη ερειδoμaη επt ηζ πρoο,ωρινηg κραηoεωq n μιη τo1.)

Κατηγoρoυμθνου Λυκoυρθζoυ Θραο.δβoυλoυ _ Κων/νου τoυ Παvαγιc[lτη, κατ.

Αiγιvαq ιlπ6ρ τηg ειoαγγελιrcηg απoγlηg και να εκδoθε[ o,ε βdρoq τoυ 6vτα}"μα

προo,rοριvηq κραηo'εωq. Πειραιiq 20-8-2a|6, F{ EΙΣΑΓΓEΛEAΣ ΖΩrΙ

NΙKoΛΑoY EIΣΑΓΓEΛEAΣ ΠΡΩΤoΔΙΚΩN).

AΦΟY MEΛETF{ΣE TF{ ΔΙΚΟΓΡΑΦtA

ΣΚEΦΤFΙΚE ΚΑTΑ TΟ ΙγΟMΟ

Κατ0 τη διαταξη τoυ 6ρθρου 282 παρ. 4 τoυ ΚΓΙoινΔ. 6πωq ιο.βει με

το ιiρΘρo 2παρ' Γ του Ν.420512013 (ΦEΚ A24216'|l,.2013), με τo dρθρo 31

παρ. 1 τoυ Ν.405 5120Ι2 (ΦEΚ Α 5Ι1123.20|2) και με τo dρθρo 24 παρ. 1 τoυ

Ν. 381|n0a9 (ΦEΚ 
^ 

231lΙ8jΙ2.2a09), .,Πρooωρινη κρ&τηoη μπoρεi vα

επιβ}ηθεi αντi,: α) για κατ. οiκov περιoρισμ6 με ηλεκτροvικη επιτηρηoη, ιiταv

τo μ6τρo αυτ6 δεν επαρκεi η δεv μπoρεi να επιβ}ηθεi λ6γω 6λλειψηq γvωoηg

διαμοηq του κατηγoρoυμενoυ στη xcbρα η λ6γω μη υπoβoληg απ6 τοv

τε2"ευταio ο.1ετικοι1 αιτηματoq vα υποβiηθεi oε αυτ6 και β) για περιoριoτικοriq

oρoυg -εd,ν αιτιoλoγημ6vα κριθεi oτι τα υπ6 oτοι1εiα α. κΨι β. μθτρα δεν

επαρκor5v- εφ6οov oυντρ61oυν oι προδπoθ6oειq τη-c πριitτηg παpαγp&φoυ τoυ

dρΘρoυ αυτof. μ6νqν αν ο κατηγορoriμενoq διιbκεται για κακoliργηl.ια και δει,

θγειψωoτη διαμοη oη 1ιbρα 
.i1θγει κdνει πρoπαρασκευαoτικεq ενθργειεq για

vα διευκoλfvει τη φυγη τoυ η κατd, το παρελΘ6ν υπηρξε φυγoπoινog η

φυγ6δικο9 ( κρiθηκε wo1oq για απ6δραση κρατουμθνoυ η για παραβ[αoη

περιoριoμcilν διαμoηg και απo τη oυνδρoμη των ανωτ6ρω o,τoι1εiων

πρoκυπτει oκoπ69 φυγηζ τoυ η κρiνεται αιτιoλoγημθvα 6τι αν αφεθεi

ελευθερoq ε[ναι πoλιi πιθαν6γ, oπωg πρoκιiπτει απο πρoηγουμεvεg

αμετdκλητεq καταδiκεζ τoυ για oμιoειδεi-c αξι6πoινε9 πρ&ξειζ, να διαπρd,ξει και

d,?λα εγκληματα. E6ν η απoδιδ6μεη στoν καηγoρoι1μενo πραξη απεd"εiται

oτo v6μo με ιoοβια καθειρξη η πρ6oκαιρη κ6θειρξη με ανcilτατo oριο τα εiκooι

θτη η εdν τo θγκλημα τελ6o.τηκε κατ. εξακo}'οriθηoη η στo πλαiαιo



εγκi,ηματικηζ η τρoμoκρατικηζ oργdνωσηζ η υπαρχει μεγαλοζ αριθμoζ
παθ6vτωrl απ6 αιlτ6. πρoσωριvη κρατηση μπoρεi να επιβληθεi και 6ταν" με
β&οη τα oυγκεκριμθνα ιδια[τερα χαρακτηριατικd τηζ πραξηζ, κρtvεται
αιτιολογημενα, 6τl' αv αφεθεi ελεfθερog, εivαι πo2δ πιθανο vα διαπρdξει και
αλ2"α εγdη ματα. M6νo η κατd, τo νoμo βαρυτητα τηqπpαξηζ δεv αρκεi για τηv
επιβoξ πρooωρινηg κρdτηoηg. Σε εvτελcilg εξαιρετικεg περιπτcδοειg και
εφoooν αιτιολoγημενα κρiνεται οτι δεν επαρκουν οι περιoριστικoi 6ροι, μπoρεi
vα επιβ)ηθεi πρoο,ωριvη κρατηoη και για τo πiημμ6λημα τηζ αvθρωπoκτovfαg
απ6 αμ6}uεια κατα ο.υρρoη, αv πρoκυπτει oκoπoζ φυγηζ τoυ κατηγoρoυμενoυ,
με βdoη τα κριτηρια πoυ αναφ6ρoνται στo πρωτo εδdφιo τηg παρoιioαg
παραγρd,φoυ. Στην περiπτωoη αυτη, το αvcilτατo 6ριo τηζ πρooωρινηg
κρατησηζ εiναι διαρκειαζ εο:; εξι μηvd)ν.))

Στην πρoκεiμειη πεpiπτωoη. νoμiμωg ειoαγεται εvrirπιoν τoυ
Συμβου)"iου αυτoυ, με την υπ. αριθμ. Φ16-993 l5006l22.8.2arc πρ6ταoη τηg
Eιoαγγελθωg Π)ημμελειoδικcilν Πειραιcδg, αυμφωνα με τLζ διαταξειg των
αρθρωιz 32 παρ. 1 και 4. 138 παρ. 2, 283 παρ. 1 και 307 εδ. oτ KΠΔ. ηκριvoμεvη υπoθεoη. η οπoiα αφορd oε διαφωι,tα μεταξυ τηg Ανακρiτριαg τoυΕ. Τμηuατo-q Π2ημμελειoδικcbι, Πειραιcil-c και τηζ Eιoα1,γε7"6ωq
Π2ημμελειοδικcilν Πειραιril;. ωζ πρoζ την επιβo2,η στo\/ .κατηγoρoυμεvo,
Θρααυβoυ2"o - Κωνoται,τiνo Λυκoυρεζo τoυ Παvαγιcilη και ηζ Ροζαg _ Λiζα;,
αυr,ταξιofχa. 77 ετιilν. κdτoικo Αθηνcilι, (Χdριτo-q 31) περιoριoτικιilν ορων ηπροoωριvηg κρατηoηg, αντiοτοιyρ. Eιδικ6τερα. κατα τoυ πρoαvαφερoμεvoυ
κατηγορoυμθvoυ, αoκηθηκε ποιvικη δiωξη για τiζ πραξειgτηg : 1) διαταραξηg
τηg αο.φd,2'ειαq ηg υδατινηζ συγκοινωvfαg, απο ενδε1oμεvo δoλo. απo την
oπofα μπoρor1oε να πρoκιiγlει κiνδυνoζ για dvθρωπο και επηλΘε θανατog
πρoαιilπων, 2) πρ6κ2ηoηc vαυαγiου, απο ενδε1ομενo δoλo. απ6 την oπoiα
μπoρουoε να προκιiψει κtvδυr,οζ για dvθρωπo και πρoθκυψε θανατog
πρooιilπων. 3) αvθρωποκτoviαg απ6 αμελεια, κατd συρρoη, και 4) τηζ
oωματικηg βλιiβη-c απ6 αμ6)"εια (π2ημμθiημα), κατα oυρροη (dρΘρα 1. 26
ταρ. |' 27 παρ. 1.28" 29, 51, 52, 53, 59 60,6|. 63.79.94.277 oτoιγ.Υ,-β,,
291 $ 1 oτοι1. y''β',302 $ 1 και 314 $ 1 εδαφ. α,του Πoιvικoυ Kciiδικα) και
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παραγγ6λθηκε νoμiμωq η διw6ργεια κυρiαg ανd,κριoηg. Mετα απo ηv
απολoγtα τoυ πρoαναφερ6μεvoυ κατηγoροriμεvoυ για τιζ πρaξειq αυτι1g

ενcΙlπιoν τηq Αvακρiτριαq τoυ E, Τμηματog. καΘιbq και τηv ακρ6αoη αιlτo6

(κατηγoρουμθvοιl) και τoυ αυvηγoρoυ τoυ απo ηv Eιo.αγγελ6α

Πληpιμιελειoδικιilv Πειραιωq, η τελευταfα εξεφρασε τη γvrilpιη 6τι πρ6πει να

επιβ}ηθεi πρoo,ωριvη κραηοη στoν κατηγoρoriμενo, κρiνoνταq 6τι προ6Κ)\μαv

πρoπαρασκειlαο,τικ6q ενθργειεζ για να διευκoλυνει τη φυγη τoυ, εν{i), αvτ[θετα.

η πρoαvα(ρερoμ6vη Αvακρiτρια εtxε την dπoψη 6τι αρκε[ η ε:πιβoλη oε αυτιiv

τωv περιoριoτικιilν ιiρων: 1) τηg απαγ6ρευο,ηq εξ6δoυ απ6 η χιbρα 2) τηc

εμφdvιo(q τoυ την 1'l και 16,lκαθε μηνα o,τo Α.T. τoυ τ6πoυ κατοικiαq τoυ, 3)

ηζ απαγ6ρευoηq oδηγηoηq ταβπ}νoων oκαφιbν και 4) τηζ καταβoληg

εγγυoδooiαq πoooιi εκατ6 μλι&δων (10Ο.Ο00) ευρ6.

Απιi τα o.τoι1ε[α πoυ θ1oυν συγκεντρωθεf κατα η διεvεργηθεioα

αατυνoμικη πρoαvd,κριοη και η μθχρι τιilρα κ0ρια ανd,κριoη, και.

συγΚεκριμιεvα, τιq 6νoρκεq καταΟιξoειζ τωv μαρτυρωv, τα επισυναπτομεvα ο.τη

δικογραφ[α θγγραφα, ην απoλoγtα και τo απoλoγητικo υπ6μημα τoυ

κατηγoρoυμενoυ, καθcbg και τα απ6 22-8-2016 και απ6 23-8-2aL6 ξγpαφα

ιlπομvηματα αυτof πρoκυπτoυν ooβαρ69 ενδεfξειg εVo/J1ζ οε βαροg τoυ ωg dνω

Κατηγoρoυpιθνoυ' ητοι ooβαρ6q εvδεiξειq περi τoυ 6τι o κατηγoρofμενoq

τ6λεοε τιg απoδιδ6μενεq oε αυτ6v -κακoυργηματιηq και πλημμε}ηματικηg-

φfσηζ πραξειg, γεγρν6q ωζ προζ τo oπoio δεν υφioταται, 6λλωoτε. διαφωviα

μεταξι) τηq Ανακρiτριαq και ηζ Ειο'αγγελ6ω9, δoθ6vτoq 6τι η fπαρξη αυτcilν

απoτελεi προδπ6θεoη τ6oo γτα τηv επιβoξ πρooωρινηq κρ&τηoηq 6oo Και για

τηv επιβoλη περιoριo.τικων 6ρωι,. Eιδικ6τερα, απ6 τα ανωτ6ρω οτoι1εiα

προ6κυψαν τα εξηg. για την υπ6θεoη αυτη: Στιg 16-8-2016 και πεpi ωρα 13:00

περiπoυ, στη θαλd,ooια περιo1η τηζ vηο.oυ Αiγιναq, o κατηγoρofμενoζ,

οδηγcilνταq τo ταy$πΧoa oκdφog με τo 6νoμα (NTOYENTE T.A.171D,

εκτελcbvταq επικiνδυνoυg ελιγμoιig και με ιλιγγιcilδη ταμiτητα. παρα ττζ

επικρατοfσεζ στηv περιo1η oυvθηκεg, και δη την πυκv6τητα τηζ θαλd,oο.ιαg

κυκλoφoρiαg, ενoψει τoυ θ6ρoυζ κα1 τηq εoρτηζ τoυ δεκαπεvταl5γoυστoυ,

επi:πεoε oτo μθoo περi,πoυ τηq δεξιdg πλευρ&q του πλoioυ (εiδoυg ,,}"αντξα,,)
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κουνoιioε 6να κovτd,ρι στo χ6ρτ τoυ κdvονταg .,σινι(i2uo,, 
oυδ62uωg

επιβεβαιιilνovται απ6 τι; μαρτυρικ69 καταθεo.ειg), αντi να ειημερciloει" οπωg,
κατd, το Νομo και κατd. τα διδαγματα ηζ κoινηg πεiραqκαι λoγικηE. οφει2uε τιg
αρμοδιεg Λιμενικθg ΑρχΕζ' κα2"εoε πρωτioτωq τη2νε{ρω\4κα o.ε βoηθεια τoν
φiλο του. Ιωαvη Πoλυανiδη. o τε)"ευταiog εvημθρωoε τoι, Αvτcilvιo Mα7"τ6ξo

με τo oνoμα dΓ-T/Ρ ΑλΙΤΩNΙΑ Ν.Α, 66). εμβoλiζor,ταg τo και προκα7ucilvταc.

.,:.5j"] 'ρonl lu'u, 
ενεlcα και τηζ μεγdληg oφoδροτηταζ ηζ πρoοκρουσηζ' τη,:.,,.- ; ] - r_ -.Ι'-> 9.|\: ,LΡUι,ΝPυυOr|g. τη

iβο."n τoυ. Mετd ταυτα, οι εiκooι τεooεριg (24) επιβαi,voντεζ oτο π2"οio αυτο

.:.,,|1.oo.,-::,:^,σσα, με επακ6λουθο τo θdνατo τεooαρων (a) εξ αυτιilv και δη:
1) τoυ ΣΤYΛιΑN.Y ΤΡΙλ4Η, !}"ικiαg 58 ετcilν. 2) τoυ ΘEoΔoΣΙoY KΑΤΙΦE,
η}uικiαg 44 ετων.3) τηq ΣEBΑΣTFΙΣ ΚΑTΙΦE. η2.,ικiαg 5 ετcilι,. καθcilg και 4)
τoυ (επ.) .}ΙΕRΕDΝYΤ( (ov.) ΙEVGEΝ. ηλικiαg 36 ετcilv. καθιbg κα1 τηv
πρ6κληο,η oa:ματικcΙ:ν βi,αβιi:ν o.ε τoυ2,αxιστov πξντε (5) τor}τωv, και δη: 1)στηv C}ΙΕRΕDNYK ΑΝΑSTΑSΙΑ, 2) στov MΙXΑΙlΛ-NΙΚoΛΑo
ΛΑMΓΙPΑKoΠoYΛo. 3) oτoν ΑNΑΣTΑΣΙo ΣΙΔEΡ tΙ, 4) ο.τoν MΙΧΑHΛ
ΓEΩPΓΙΑΔ}Ι και 5) ο,τoι, ΓΕΩΡΓΙo ΛΑMΠPΑKoΠoYΛo. Αμ6oωq μετa απo
την επ€)'ευση τoυ δυoτυ1ηματoζ' τo oκαφοg τoυ ωζ ανω κατηγoρουμεvου
βρ6θηκε ακυβ6ρνητo. )uογω ζημιcilν, που πρoldηθηκαv στιζ μηχαvεg τoυ απ6
την προoκρoυoη τoυ στo EΓ-Τ/Ρ (ΑΝTΩNΙΑ>>, oε απ6oταoη εiκooι (2Ο)
περiπoυ μθτρων απo τo oημεfo βιiθιoηg τoυ τε2uευταiου, εvcδ εi1αν ηδη αρxioει
να εtot'ρyo\,ται 6δατα oε αυτο. o δε κατηγoρουμεVoζ -ο oποiog oημειωτεov
παρεμειr,ε απΧoq θεατηg των oυμβαt,τωt, και oυδεμiα βoηθεια πρooεφερε
στουζ επιβατεq του EΓ-Τ,P ΑΝTΩΝΙΑ ('Γπ.x.δια τηq ρiΨηζ oωoιβiωv] _ βλ.σχετ. τιζ απο 17.8.2a16 εκθθoειg εvορκηg εEετααηg των Χρυooυλαg Γεωργιαδη
και Bαoι2,εioυ Πλoυ μπη. τιq απo 1 6'8.2a16 εκθεoειg εvoρκηg εEεταoηc τωr,
Κωνoταvτiνoυ Γεωργιαδη και Αι,αoταoiαζ Χρυo,oβελ6vη και τLζ απo
18.8.2016 εκθεoειc εvoρκηg εξεταor1g των Γεωργiου Λαμπρακοπoυλoυ,
Αναoταoιoιl Αναoταofoυ, Αλεξdνδρα-q Αρκoυζη. ΙΙda Bregu, Ιωαvιη
Παναγιιilτη Σακε2λαρακη' Μιγαη}'Γεωργιdδη και Mι1αηλ Λαμπρακοπουλoυ),
τωι, οπoiων η ζωη βριoκοταν oε d,μεoo κiνδυνo (oι ιο,1υριo,μοi τoυ oτι ο iδιog
6κανε oηματα σε παραπλθoντα oκdφη. φrilναζε. πατoυoε το .,κ}"*ξo\,,, και
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και απ6 Kc,ινοi)' με τo φoυσκωτ6 σκ6φoζ dYMEΩΝ>. 6φΘα<;αν στoν τoπo

ηζ oιlγκρorloηg. οπoυ διαπioτωo.αν την ιiπαρξη vαυαγιbν αvα!-ιεσα στα

συντρiμμια του βυθιoμ6voυ οκd,φoυq. τoυζ oπoioυg πρoο.παθο6οαv vα

περιοrl}λ6ξουν οι επιβαfνοντεζ σε παρακειμενα πλοiα (λ&ντζεq), πο1) ειχαv

φOd,oε;ι στην περιoχ1, Υl, αυτ6ν τo oκoπ6. Αφol5 πρoo.εγγιoαν τo ο.καφιlg ποιl

οδηγoilο,ε o κατηγορoιiμενoq, τo oπoio, ακυβερητο, εi1ε παρααυρθεi απ6 τοv

ιi,vεμo, 8Ο- 10Ο μ*τρα νoτι6τερα, o Ιωdvιηg Πoλυανiδηg επιβιβdoτηκε σε αιlτ6,

προκειμιwoυ να βoηθηο.ει αην απdvτληo.η των ειoελΘ6ντων υδ6τωv, ενω oι

λoιποi επιβα[νovτεg τοfτoιl. πλην τoυ Kατηγoρουμ6νoυ, κα,ι δη. οι

Επαμιειvωνδαg Bεvετο.ιd,νοq, Eυθυμiα Bεvετoιdνoυ Kαι Θεoδ6τη Καρακdoη,

επιβιβd.oτηκαν στo oκdφog τoυ Αvτωvioυ Mαλτ6ζoυ και μεταφθρθηκαν στo

πληoιθo.τερo λιμdνι τηq Πθρδικαq' Ακoλofθωq, o κατηγoρo6μεvog, κd,λεo,ε

ηλεφωvικd οε βoηθεια και τov Nεκτd,ριo Λεoδο,η, πλoiαρχo του οκαφoυq

(ΝTQYΕΝΤE ΙΙ)) που βριοκ6ταν oτo Αγκ[οτρι. o τελευτα[oq, τoυ απ6oτειλε

θvα μιικρ6 βoηθητικ6 φoυoκωτo τoυ ανωτ6ρω oκιiφoυζ, με 1ειριo.τη τoν.ooκαρ

- Νταβiντ Mιxαηλ, 6πoυ και επιβιβdciτηκε o κατηγoρoυμενoq. με κατεilθιlνoη

πρoζ ην Αiγιvα' πρoκειμθνoυ, αδμφωνα και με τoυζ ισ/ρρισμoυg του. vα

παραδoθεi oτo Λιμεναρ1εio. Παρ6 τuisτα, λfγo αργ6τερα, ο κατηγoρot5μεvog.

επικα}uoιiμwog π6voυζ στηv ;"ιεoη τoυ, oφειλ6μεvων στoυζ κραδαoμotig τoυ

oκd,φoυg, oτo oπoio εκεffi η oτιγμη επθβαινε εξαιτiαq τηζ Kακoκαιρiαg,

ζητηo'ε να απoβιβqoτεi νωρiτερα' oπaτε και αποβιβαoτηκε, τελικriig. oτην

f περιο1η <<Dd,ρog> τηg Αiγιvαq. αφorj, πρoηγoυl-ι6νω9 oυνεwoηθηκε με τo

E. } Νεκταριo Λεoδoη, cboτε να τoν παραλd,βει η αυζυγog τoυ τελευταioυ,
Y\\Jul . 

^. n γ. ' ! _^: Eυαγγελ[α Bογιατζη, απ6 τo οημεio αυτ6 και να τoν μεταφερει με αυτoκιvητοv 
oδικciiq oτην Αi,γιvα. oπoυ και αυνεξφθη, δυ6μιη περiπoυ cbρεg μετd. απ6 τηv

επθλευoη τηζ oυγκρoυoηζ και δη οε λιμεvα τηq ηo.oυ (λιμwαq Φ&ρog) και 61ι

στoν πληo.ι6o,τερo λιμενα τηζ Περδικαg, oυτε σε αυτ6v ηζ θδραg τoυ

Λιμεvαρ1εioυ' Mε βιioη τα ανωτ6ρω πραγματικd, περιoτατικd, προκιiπτoυν.

αυνεπιilg, ooβαρθq εvδεiξειq εvo1ηg oε β&ροg τoυ κατηγoρoυμ6νoυ για τιζ

απoδιδ6μενεζ σε. αυτ6ι, αξι6πoιvεq πρaξετc,, καθιbq και συμπεριφoρd αυτoιi,

υπoδηλoδoα oκoπ6 διαφυγηg τoυ. Eιδικ6τεpα, ο κατηγoρotiμενog, ψετ6' απ6 τη
Ji
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συγκρoυση τω1/ δυo ωg ανω oκαφcilν. παρd το γεγoνo,; oτι επικoινωνησε,.'.i ' ι -l*.") νtL 9,!Ul

,...,,.$λ,φο)νικα με πληθoq oικε[ων τoυ προo.ιilπων. μεταξυ τοlv oπoiωι, και τoν
.j;,lκυειo τoυ o.καφουg. Γειilργιo Κρoυo.oαvιωτακη (β}". ay'ετικη θνoρκη καταθεoη

τoυ). παρελειγlε αδικαιoλ6γητα \,α εvημεριiloει εγκαiρωg τιg αρμ6διεg 2υιμεvικεg
σ-ρχεζ, μoi"ον6τι .1νιilριζε κα2ud,, -δoθ6ντo9 και τoυ 6τι oτην απoλoγfα τoυ
εvcbπιoν των Λιμεrlικιδν Aργων δηλωoε <κd,τo1οg εραoιτεγvικηq αδειαg
γειpιcτη ταxυπλooυ επi δεκαετιc[lv και θμπειρog vαυτiλog>-. 6τι αvθρcilπιvεg
ζωεg ηταν oε κiνδυνo και οτι ηταν πρog τoιiτο υπoχρεωμ6vοg, μη κρινoμεvoυ,
εξαλλoυ. ωζ πειστικoυ, και του ισχυριoμoυ αυτoιi πεpi αψoιαζ τηζ απcil7"ειαg
αvθριilπινων ζωcilν, πoυ, κατd, τα 2,εγ6μενd, τoυ, π}ηρoφoρηθηκε στo
Λιμεναρ1εiο μεταγεvθoτερα, καθιilg oι μdρτυρεζ πoυ πρooθτρεξαν σε βoηθεια
τoυ ,Cατηγoρoυμενoυ, Ιωαwηg Πο2υυανiδηg και Αντrilνιοg Mα2"τ6ζog,
αvαφερoνται στιζ καταθ6oειζ τουζ oε πvιγμθνoυζ και oυντρiμμια, γεγοvοg, για
το οποio αoφαλcilg και θα π}ηρoφoρησαν τον τε)ιευταiο. 6ται, εφθαoαν oτo
oκdφog oτo oπoio επ6βαινε (βλ. ιiλλωστε, και τιζ πρoαναφερθεioεg εvoρκεg
μαρτυρικθq καταθθoειg των επιβαινιiντων τoυ .,ΑNΤΩNΙA,,. 

πoυ
επιβεβαιιi:νoυν και oτι αμεoω; μετd απ6 τη oυγκρουoη αυτο αναπoδoγυριoε
και οτι oι fδιoι βρεθηκαr, oτη θιiλαooα φωναζo\/ταζ απε)'"πιoμενoι)' Περα ωtρω.
o κατηγoρoυμενog πρoθβη oε πραξειg. οπωg απομακρυvση. των τριcδν (3)
oτνεπιβατcΙlν τoυ. επιβiβαoη τoυ ιδioυ σε olcαφog και απoβiβαo.η, λογω
επικαλoυμειηq αδιαθεοiαζ τoυ. σε α2J,o αημεio, oπoυ τov αvθμενε ΙXE
αυτοκivητo, o. onoiuq (πραξειg) αποτελoυv πρoπαpασκευαo,τικθg εvθργειεg
διευκο2uυνσηζ τηζ διαφυγηg τoυ (δοθεvτog oτι αυτ6 πoυ θα αvεμενε κανεiq θα
ηταν rlα ειδoπoηοει πρrbτα το Λιμεvικo και να μεταβεi και ο iδιοg oτo
πiηoι6oτερo 2*μαvι τηg Περδικαζ, αφοιi ηδη εqε υπαρξει μεριμνα για τη
ρυμoδληση τoυ oκαφoυg. μαζi με τουζ 2.,οιπoυg τρειg oυvεπιβαiνoντεζ, και ο1ι
l,α κατα2Φξει. μετιi απo τη7"εφωvικεg oυνεwoηoειζ με φiλoυg τoυ, σε dλλο
μερoζ, 6πoυ αναμεvει vα τον παρα2,dβει αυτoκivητο). δεv τελεoφδρηoαv δε.
ακολoδθωg, -ψε αποτ€2'εo.μα την, ψετ, αυθoρμητου πρoo.ελε6oεωq αυτου.
κατoπιν παρε2uευoεωg δυ6μιoη ηδη ωριilν. oυλ}ηψη τoυ-, ενoι1/ει τoυ oτι ο
κλoι69 γfρω τoν πρaγματι εi1ε oτεvευoει και ηδη oι Αρ16q τοr, αναζητoυσα1,,



αφof ηταv. αλλωoτε. γvωoτ6 πρ6ο,ωπo στην τoπικη κowωνiα. FΙ ωq αvrο

προπεριγραφεισα συμπεριφoρd, του κατηγoρoυμ6νoυ καθιo,τd, αυτ6ν υποπτο

φυγηζ, κρioη η oπolα δεv δl5ναται vα αvαιρεθεi απ6 τo γεγov6q 6τι o

κατηγορoilμενoζ, γεvηθεiq σηv Αθηνα, τη\/ 26η.|0.|939, εiναι ηδη

πρoχωρημθηg ηλικiαζ με επιβαρυμθη κατd,οταoη υγεiαg (αυνδρopιο 1ριivιαq

απoφραΚτικηq d,πvoιαg riπvoυ, αρτηριακη υπ6ρταoη, συμιφoρητικη καρδιακη

ανεπd,ρκεια και 1ρ6vια νεφρικη ανεπd,ρκεια, για τα oπoiα λαμβdvει 1ρoviωq

tpαρμιακειlτικη αγωγη' 1ρηο.ιμoπoιεi oυoκευη αvαπvευο.τικηg υπooτηριξηq

(aιιtoCΡap) μιε παρd,λ}ηλη pηοη οξυγ6νoυ κατd τoν t5πνo, ενιil εiναι αυxνθq οι

πεpιπτωoειq επιδεlvωoηζ τηζ υγεiαg τoυ κατα τιq oπoiεq voαηλευεται σε

voο'οκoμε[α). δoθwτog, d,}λωoτε και τoυ 6τι τα ανωτθρω oτοι1εiα δεv

εμ,τ6δισαν τov fδιo να αναλdβει την διακυβ6ρηoη w6g ταβπλooυ σκαφoυζ,

πoυ πλ6ει μιε oyρτικd, μιεγ&}"εq ταβτητεq, με 6λoυ9 τoυq κινδ6νoυ9 πoυ αυτ6

συvε7[αγεται. Κατ' ακoλουΘiαV των πρoεκτεθεvτων, η επιβoλη περιoριoτικcilν

οραlν oε βαρoq τoυ κατηγoρoυμ6νου δεν επαρκεi για την επiτευξη των oκοπeilι,

τοιl vο1-ιoυ και δη την παρd,oταση τoυ κατηγoρoυμενoυ, oπoτεδηπoτε στηv

ανd.κριoη η το αρμιilδιo Δικαο.τηριο και την υπoβoξ τoυ στην εκτ6}ιεαη τυ16ν

καταδικαoτικηg απ6oασηζ, και για το λ6γo τοtiτo, πρθπει, κατd, τη γv6μη τηζ

πλειοι1rηφiαζ του Συ;-ιβoυ)'ioυ τoιiτoυ, κα,ι δη τηq Προ6δρop τoυ, Eυδοξiαq

Πιατι6}uα. και τoυ μ6λoυq αυτoti, Κυριακηg Κoκκι116κη. \,α αρθεt η ανακfψαoα

διαφωviα 1.ιεταξri τηζ ?ιρoαναφερ6μεηq Ανακρiτριαq και τηq Eιoαγγελ6ωg

υπθρ τηζ γνιilμηq τηq δειiτερηq, περi' τηζ επιβoληg σε βαρog τoυ

κατηγoρo{μενoυ Θρααδβουλoυ -Κωνoταvτiνoυ ΛYΚoYΡΕΖoΥ τoυ

Παναγιιilη. για τιζ πραξειc' πoυ τoυ απoδiδoι,ται, πρoσωρινηζ κρd,τηοηg αντi

επιβoληq των πρoτειv6μενων εκ μ6ρoυ9 τηq Aνακρkpτagπεριoριστικωv oρων,

Κατ& την d,πoιμη, 6μωζ, τoυ Eιαηγητη Κωνoταντiνoυ Σπυρd,κoυ, η

ανακδψαoα διαφωνiα μεταξιi τηq Ανακρkρταg τoυ E, Ανακριτικo6 Τμηματog

κα1 τηζ Eιoαγγε2'6ωq Π}ημμελειoδικωι, Πειραιωq, o1ετικ6 με την επιβολη

περιoριστικrilν 6ρων η πρooωρινηg κρ&τηoηg, αvτioτoιχtΙ"' πρtπετ vα αρθεi υπ6ρ

τηq πρcilτηq, καθ6σoν: 
,oπωq oυν&γεται απ6 τιg διατ&ξειg τω\, αρθρων 282,283

κω 296 KΠΔ, 6πω9 ιoβoυν, σε συνδυαoμ6 με τη δι6ταξη του 6ρθρoυ 5 παρ.
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Συμβασεωζ για ηr, πρod,oπιση των δικαιο:ματωv τoυ Αvθρrilποιi

".,''' ,i 
(N.Δ. 53lΙ974). ο νoμoθθτηqπρot,βi"εγlε εvα o.υo.τημα επιβoξg περιoριoτικιilr,
εrt ευρεfα εwοfα 6ρων στον κατηγoρουμενo. o επα1θεστερoζ και θo1ατoζ των
oποiων εiναι. η πρoσωριη κρdτηση. πoυ γι. αυτo )"ειτoυργεi εξαιρετικα και
δη, πi'6oν. oταr, δεν μπoρεi - για τoυζ λογoυq πoυ αναφ6ρovται ο,τo αρθρ. 282
παρ' 3β εδ. γ, και 4α- να τδ1ει εφαρμογηg ο νεoεισαχθεig oτo ελ2ηνικο πoιvικο
δικoνoμικ6 δiκαιo περιoριo.τικog oρoζ τoυ κατ, οiκoν περιoριoμoυ με
ηλεκτρovικη επιτηρηoη (αρ. 383Α ΚΠΔ), ενιb η επιβoξ των λoιπcilv
(απαγορευο.η εξoδoυ. εμφαr,ιoη o.ε αρxη. εγγυoδoο.iα κ.i'π.). πoυ λειτoυργoυv
ωζ υπoKαταoτατη εναλλακτιη λυoη. εξεταζoνται κατd πρoτεραιoτητα (βλ.
Ανδρουλακη, <ΘεμελιcilδειE εwoιεg τηζ πoιvικηg δtκηg> . 1gg4, oε)". 284.
Καρρα. <Mαθηματα Ποιvικοf Δικovoμικοti Δικαfoυ>. 2. B.. 199O. aεχ' 229, Θ'
Δαλακοilρα. <<Περιoριoτικoi 6ρoι>>, Yπερ. lg97.1161). Σκoπog επιβo}ηq τωv
περιOριστικcilν αυτcilν 6ρων εiναι να απaτραπεi ο κivδυνoq τ6λεoη9 νεων
εvκiηματων και να εξαo,φαλιοτεi οτι εκεfvοζ στον οπoiο επιβiηθηκαν θα
παραoτεi οποτεδηπoτε στη\, αvακριoη η oτo δικαοτηριo και θα υπoβ2ηθεi ο.τηv
εκτε2uεαη τηc απ6φαoηc. Περαιτερω. το αρθρo 282 παρ' 4 ΚΠΔ. oπωq αυτoιoβει μετα την τροπoπoiηoη τoυ με τα dρθρα εικοο.τo πεμπτo τoυ
Ν.441 |/2a16^ 2 παρ.Γ του Ν.420 5l2aΒ και 3 1 παρ'Ι β του Ν.4055/20ι2'
ooον αφoρd ο,την πρooωριvη κρατηoη. πpoβ"i'€πεττην επιβοiη αυτηc μovο: α)
αν ο κατηγορουμεvδg διcilκεται για κακoriργημα και δεν ε1ει .1.vωoτη διαμovη
oτη y'οlρα, η β) 6xει καvει πρoπαρασκευαoτικ69 εν6ργειεξ για vα διευκολtivει τη
φυγη τoυ. η γ) κατα τo παρελθoν υπηρξε φυγ6πoινoq η φυγοδικοg η δ) κρiθηκε
εvo1oq για απ6δραoη κρατoυμfvoυ η παραβiααη περιoριoμcilν διαμovηq,
εφοo.ον απo τη oυνδρoμη τωγ παραπd,vω oτoι1εiων πρoκυπτει oκoπog φυγηζ
τoυ: η ε) αι, αφεθεi ε2"εfθερoc εfναι πoiδ πιθανo, oπωg πρol.αiπτει απo
πρoηγoυμεvεg αμετακ},ητεg καταδiκεg τoυ για ouοειδεξ αξιoπoινεg πραξειg vα
διαπραξει και α)u2"α εμ<2uηματα και, τ6i"og. στ) εαν η απoδιδ6μεvη στoν
κατηγoρουuεvο πρdξη απετ}'εiται απο τo ν6μο με ιo6βια καθειρξη η πρooκαιρη
καθειρξη με ανιilτ.ατo 6ριo τα 20 6τη. η, εαv τo εγκ2ημα τε}"εο.τηκε κατ.
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εξακολοitθηση η στo πλαισιo εγκ2ηματικηζ η τρoμoκρατικηζ oργανωσηζ η

υπ&ρyβι μεγdλog αριθμoζ παθ6ντων απ6 αυτ6, πρoσωρι\η κρdηoη μιπoρεi vα

επιβ)ηθεi Kαι 6ταν, με β&οη τα συγκεκριμ6να ιδιαiτερα χαρακτηριστικα τηζ

πριiξηζ. κρiνεται αιτιo)νc}γημθνα, 6τι αν αφεθεi ελειiθερoq. εiναι πο}ω πιθαvil vα

διαπραξει Kαι &λλα εγκiηματα, E,πioηg μπoρεi να επιβληθεi πρooαlριvξ

κρdτηση' διd,ρκειαq 6ωζ €ξι μηνcirν, και για τo πλημμ6λημα ηζ
αvθρωπoκτoνiαq απ6 αμ6λεια κατd, συρρoη, αν πρoκδπτει οκoπog φυγηq τoυ

κατηγoρoυμι6voυ, με βιiαη τα παραπ(ινω κριηρια. FΙ επιλoγη επιβoληq ο,τoν

κατηγoριlliμιεvο κd,πoιoυ η κd,πoιων απ6 τα dνω δικονoμικα μι6τρα

καταvαγκαoμοιi, εφ6ooν πρoκjπτoυv oε βdρoζ τoυ ο.oβαρ6q ενδεiξειq εvo1ηq.

|-ιπoρει Vα ε7[ιτευ1θεi λυο,ιτελιilg βd,oει τηζ αρyJ1ζ τηq αναλoγικ6τηταq (βλ.

αρθρo 25 παρ, 1 Συvτ&γματοζ, 6πω9 αναθεωρηθηκε με τo ψηφιoμα τηg

6,4.2001 ηg Ζ' Αναθεωρητιηq Boυληg) και των ειδικ6τερων εκφd,νo,εων

αυτηq. Δηλαδη επιλεγεται μι6vο εκεivο η εκεivα τα μ6τρα (i) που εivαι

κατ&λληλα για την επiτευξη των d,νω o.κoπιilν (αρxη πρooφoρ6τητα9), (ii) α}λe

Kαι αvαγκαiα <απολιiτωζ>> κατ &ρθρο 282 παρ, 1 t(ΠΔ. εiτε γιατi εiναι τα

μovαδικα πρoq επiτευξη τoυg, εiτε γιατi εiναι τα ηπιιiτερα απιi τα διατιθ6μενα

πρoζ τoliτo. απαγορειlμθηq τηq επιλoγηg τoυ επα1θ6oτερoυ υπι1ρμετρoυ (αρxη

τηζ αναγκαι6τηταq) κα,ι εv τθλει (iii) ευρto'κoνται σε 1-ιiα παραδεκτη λoγικη

ο,1εο.η αvαλoγlαq με την βαρfτητα τηg διωκo|.ιεηζ αξι6ποινη ζ τ.ρσ"ξηq @ρya

τηg υπ6 ατειl1 6wo1α αναλoγικ6ηταζ, βλ.ΣυμβΠλημΠειρ |30l20a5 ΝoMoΣ,

ΣυμβΠλημΡoδ 22l20a3 ΠoινΔiνη 20a4.543, ΣυμβΠλημΧαλκιδικ 3Ι9l20a2

ΠowΔ/νη 2aa2,1285. Md,νεoξ, <Ατομικ69 Eλευθερiεζ)), Τ. Α, 1982' oεχ.77"

Δαγτ6γλoυ, <Ατoμικd Δικαιri:ματα>. τ.Α' |99|, oεχ. Ι77, του ιδioυ <Γενικ6

Διοικητικ6 Δiκαιo>, 1984, σεχ. |34, Ανδρoυ}'d,κη, o.π., 18, Καρρ6. a.π. 97^

98). Yπ. αυτη τη θεωρηoη, την oπoiα επιβd,λ}'ει και η συνταγματικcδq (&ρθ. 2

Συvτ&γματog) κατoyρρωμθνη αρ1η τoυ oεβαoμo6 και τηζ πρooταofαζ ηζ
αξiαq τoυ ανθρcilπoυ (πρooτατευ6μεVη ωζ απ6λυτo δικαtωμα), η πρooωριvη

κρΦτηoη πρbπετvα εiναι απoλr5τωg δικαιολoγημaη και α6μφωνη με τιζ CLρχ6q

τoυ κρ6τoυ9 δικαioυ και μ6νoν τ6τε vα επιβd,}λεται, 6ταν υφiστανται oυoιωδη

και αναμφιoβητητα oτoι1εiα που να απoδεικvι5oυν εiτε 6τι o κατηγoρoιiμενoq
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βεβαιoτηταg δεr, θα εμφανιoθεi για να δικαoτεi και δεν θα υποβ2ηθεi ο,ε

.,'.,o,fuEΤθλ'on 
τηζ απoφαoεω-c (ετoι οloτε να μιην αρκεi η θεο,η κdποιoυ

,, '.,,i),,'!.!oιοριo.τικοιi 
oρου) εkε oτι εiναι εξαιρετικα πιθαvξ η διdπραξη oυvαφo:ν*-3'ηpαξεων. 

χωρiζ να εμπλθl<εται oε αι,ταπoδοτικεζ και γενικoπρoiηπτικε6
λειτoυργiεζ (βλ. Λ. Mαργαρiτη. Ανθρcilπιrη Aξιoπρ6πεια - KΠΔ. ΥπΕ'ρ
1996.467. Συμεωνiδoυ - Kααταviδoυ. Πρoσωρη Κρατηoη. Νoμικoq Κανovα-c
και. Πραξη, Yπθρ 199Ι.95). Στηv πρoκειμ6ι,η περtπτωoη' απo τo ψtγρtτιbρα
αυ)"λεγεν απoδεικτικ6 υλικ6 πρoκilπτουrl oοβαρθg εvδεiξειq aττ ο
κατηγoρουμενoζ τ6λεο.ε τιζ απoδιδ6μενε9 σε αυτ6ν κακoυργηματικηg και
dημμεληματικηg φ6oηg πραξειq. γεγονoE ωζ πρoζ oπoio δεv υφioταται
διαφωνiα μεταξri τηg Ανακρiτριαg 1(αι τηζ Eιo.αγγε2"6ωc. Παρα ταυτα, δεν
oιlvτρεxει &λλη νoμιμη πρoδπ6θεoη, απo τιg αvαφερ6μεvεζ περιoριoτικd, oτo
&ρθρo 282 παρ. 4 KΠΔ ωq ιαy'υει, πoυ ηδη εκτεθηκαν στην πρoηγηθεiο,α
voμικη oκθψη, προκειμfvoυ \,α κριθεi ωg απoλiiτωζ αναγκαiα η επιβοiη
Ιερoσωρινηc κρατηo.ηζ σε βαρog τoυ κατηγoρoυμενoυ. δεδομεvoυ οτι απo μoνη
τηζ η βαρυτητα των πραξεων δεν αρκεt για την επιβoλη πρoσωριvη-c κρατηαηg.
Τοrjτo δε καθδoον ο κατηγoρουιlε:Vg.. α) 61ει γvωoτη διαμoνη ατηιl Αθηvα
(oδog Χαριτoq 31). β) δεr,υπηρEε κατα τo παρελθoι, φυγoποινog η φυγοδικog.
oιiτε καταδικdoθηκε για απ6δραση κρατoυμενoυ ξ παραβiαση περιoριoμcilv
διαμoνηg και δεν f1ει καταδικαoθεi μtχριoξμερα για oποιαδηπoτε πραξη (β2'.
gνxiγραφO τoυ πoιvικoυ τoυ μητριboυ) oυτε siναι πρoσεσημαoμ6νog yια α)'}'η
πpaξη, oιiτε (γ) μ. ραoη τα συγκεκριμεvα ιδιαiτερα χαρακτηριoτικα τωιl
πραξεciiν τoυ κρiνεται 6τι αν αφεθεi ε2ιευθερog. εiναι πoλυ πιθανο vα διαπραξει
και ιi2λα εγκληuατα. Περαιτερω. απ6 τα iδια απoδεικτικα μεoα. oυδοi"ωg
προεκυψε οτι. μετα τη\, πρoκ2ηο, τoυ δυoτυxηματog. επι1εiρηoε
7τρoπαρσ"σκευαστικ69 εν6ργειεζ για να διευκο}ωvει τη διαφυγη τoυ η επ6δειξε
γεvικoτερα συμπεριφoρd πoυ να υπoδηλcilνει oκοπo φυγηζ. Συγκεκριμθvα,
αμεoωq ψετα τa δυoτυxημα. πoυ ε2"αβε χωρα περi ιilρα 12,45 - 13.Ο0 τηg
16.8.20Ι6, τo oκαφοg τoυ κατηγoρoυμεvoυ βρεθηκε ακυβερvητo, )'oyω
ζημιcilν πoυ πρord"ηθηκαν στιc μηχαvεg τoυ απο την πρooκρουo,η τoυ oτo EΓ-
Τ/P (ΑΝΤΩNΙΑ). oε απooταoη 2Ο-3Ο μ6τρων απo τo αημεio βυθιοηc τoυ
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τε,λευτα[ου" εi1αv δε αρxioει να ειoθρy'oνται ιiδατα oε αυτ6. o κατηγοροilμε:νοg

αvτ[ vα εημιερciloει, ιiπωq κατα το ν6μo 6φειλε, τιζ αρ1"ιοδιεg λιμεvικ6q ιrρx6q,

καλεoε τη}"εφωvικα oε βoηθεια τoν φfλo τoυ Ιω&vιη Πολυανiδη. o τελalτα[οq,

o oποloq βριο,κ6ταν στην Αfγιvα, ζητηoε τη ο,υνδρoμη τoυ Αvτωv[ου

Mαλτεζου, διiτη, με τo φoυoκωτ6 o,κ&φoq (ΣYMΕΩN>> τoυ oποioυ και

ξεκiηoαv αμιθο.ωq γπ τoν τ6πo του δυoτυxηματοq. Καθrilq αυτoi πληoiαζαν

μετα απιi 15-20, στoν τ6πo τoυ δυo.τυ1ηματοg. διαπioτωo.αν ην ilπαρξη

vιrυαγιilv ανd,μιεo.α στα oυντρfμμια τoυ ηδη βυθιoθ6ντοq oκαιρoυq

(ΑΝTΩΝΙΑ>, τoυq οπo[oυq πρooπαθoιioαν να διαoωooυv oι επιβαfvοvτεζ σε

π}uo[α (λ&vτζεq), τα oπιliα ειy'αν ηδη καταφθαο.ει. Στην πρoο.π&θεια αυτη

αυνθδραpιε Kαι o Avτcδνιoq Mαλτ6ζoq, (βλ. κατ6θεoη τoυ ιδ[ου Kαι τO1)

Ι.Mοriρτζη. ruβερνηη τoυ Ε'Γ TlP πλofoυ (ΑΓ.ΝΙΚoΛΑoΣ ΙΙ>), ο οπoiog

εvτ6πιoε, <iπωg και o αυνεπιβαivων Ι, Πoλυαν[δηq, ooρoιiq θυμιdτων τoυ

(AΝTΩNΙΑ>. Στη oιlv61εια πρoo6γγιo,α\, το oκdφoq τoυ κατηγορoυμ6νoυ,

πoυ, ακυβ6ρητo, εi1ε παρααυρθεi απ6 τov 6νεpιο, 8Ο-i00 μ6τρα νoτι6τερα. o

Ι. Πoλυαviδηq επιβιβ6στηκε στo ακυβθρvητo oκd,φοq' επι1ειριilνταq να

βoηθηο.ει oτηv απd,ντ}ηoη των ειoελθovτων υδατο:ν ενω oι επιβdτεg αυτoυ.

π}ηv τoυ κατηγoρoυpι6νoυ. ητοι oι Ε,παμεινιbvδαg Bενετoιd.νοq, Eυθυμiα

Bεvεταιανoυ και Θεoδ6τη Καρακ&oη' oι οπoioι ηταν μεγ6λη9 ηλικiαq και

ειγαν τρoμoκρατηθεi απ6 τo oυμβd,ν, καθ. υπ6δειξη τoυ κατηγoρoυ1"ιwoιl.

επιβιβαο,τηκαι, στq oκdφοq τOυ Αντ. Mαλτεζου Kαι μεταφερθηκαv στo

πληoιθoτερo λιμdvι τηζ Π6ρδικαq, oπoυ απoβιβdoτηKαν. Παραi"}ηλα, o

κατηγoρoliμενoζ καλεo.ε o.ε βoηθεια και τoν Νεκτd,ριo Λεoυoη. πλoiαρ1o τoυ

oκd,φoυq (NΤOYENTE ΙΙ) πoυ βρι<iκ6ταv ατo Aγκioτρι, o οπoiog για να τoν

αυνδρ&μει τoυ απεoτειλε τo μικρ6 βoηθητικο φoυoκωτ6 τoυ oκαφουζ τoυ, με

1ειριoτη τον,ooκαρ - Nταβiντ Mι1αηλ. o τελευταfοg θφταoε o.τo oκdφoζ τoυ

κατηγoρoυμ6νoυ 15, περιπoν )"επτα αργ6τερα. ενω εi1ε ηδη επιoτρ6ιμει απ6

την Πθρδικα ο Αvτιilνιοq Mαλτtζοg με τo dYλ4EΩN>, oυvoδευ6μεvoq απo

τον Κωναταvτtνo Κωνoταντινiδη και ειy'αν επι\φθεt τηg ρυμoriληoηq και τηζ

dντληoηg απ, αυτo τωv υδ&των. o κατηγoρoriμεvoq επιβιβ6oτηκε στo o,κd,φog

πoυ γει'ριζoταν ο .ooκαρ - Nταβivτ Mιxαηλ, αφηνovταq στo oκ6φo9
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β.fαπεπλευοαr, 
με κατειiθιlr,oη πρoζ την Αiγιvα. Λiγο αργ6τερα. oμωζ. ο

/ κατηγoρoυμεvoζ. επικα2'otiμενοg π6νουζ στην μεoη τoυ. ενoγlει του μικρoιi. 
μηκουζ του ο.κdφoυg. ζητηoε να απoβιβαo.τεi r,ωρiτερα. ,Eτoι 

απoβιβαoτηκε
στην περιo1ξ <Φdρο;> αφoυ πρoηγoυμ6vωq αυνεwoηθηκε βδ τoιl Νεκτd,ριo
Λεουο.η. ιiloτε vα τo\, παραi,αβει η oυζυγ6g τoυ τε2,ευταioυ Ευαγγε2'fα
Bογιατζη απo τo oημεtο αυτ6 (<Φdρoζ)) και να τoν μεταφερει με αυτοκiνητο
oδικcbg σην Αiγινα. Εκεi. στη θθoη <πυρ1,69 Mαρκελoυ>. κατοπιν
ηλεφωvικηg oυvεw6ησηζ με τιg )uιμεvικ t'q αρyΕg, πoυ ελαβε χωpαoε 1ρoνoκαι υπo ο.υvθηκεE που δεν εy'oυι, γiνει γvωoτθg oην ανακριoη. παραδοθηκε σ,
αυτεg περi cbρα 15.3Ο. Mε βιioη τα παραπαvω περιστατ1κα, δεν πρoκδπτOυν
εvεργειεq του κατηγoρoυμεvου oκοπoυoεg o.ε διευκo2uυνoη διαφυγηg τoυ.
καθoooι,. παρα την _αδικαιολογηη. παρd,2,ειψη τoυ να κα2"θoει εγκαiρωg τιg
αρμoδιεg λιμενικεg αpχεζ' δw επι1εiρησε vα διαφυγει εl<μετα2λευoμενog την
xαoτικη καταoταoη που εtχε δημιoυργηθεi. ε\zoψg. κα1 τηζ ευ1ερειαg
πρociβαοηζ τoυ oε ταy"υπ}'.oα ακd,φη φi}'ωrl και μ/ωστc[lι, τoυ. αλλα φρovτιoε.
αρxικα. για την αo,φαi"η μεταφoρα των επιβατcilt, του oκd,φουg τoυ στη oτερια,
οτη oυrl€yεια 1/ια τη ρυμoυi,κηση του κα1 την αποτρoπη βιiθιoηgiπρooαραξηg
τoυ. και. κατ6πιν αυτciltl. μετ6βη oτηv Αiγιvα προκειμθvoυ να παραδoθεi
αυτοβofλωζ στιζ Aρχtζ' δυoμιoη περiπoυ ωρεg μετα το oυμβαν. xρονog o
οπoiog δαπαvηθηκε κατα τηι, επιxεiρηση των παρCL1τιtνω ενεργειc[rν και οy'τ 1,ιαvα διαφιiγει ξ να πρλετoιμασει τη φυγη του. καθ6oοv oυδεν o1ετικο oτοι1εio,
εvδεικτικo αvτiατoιxηg προθεoηζ τoυ, πρoκυπτει απο το ανακριτικ6 υλικο. μετη oημεtωoη 6τι η τυy"6ν παραλειψη παρο1ηg αυvδρoμηζ πρoζ τoυg ναυαγoιig
του <ΑΝΤΩNΙΑ). εφ6ooιl ηθελε υπoτεθεi 6τι υφiατατο αντiο.τοι1η πρακτικξ
δυvατoητα του (περαι.,-αoφαλcilq- τηζ κ,ησηζ ηζ αρμoδιαg λιμεvικηq αρ1ηg),
oυδ6λω9 oxετiζεται με τo εν πρoκειμενω κρioιμo ζητημα τηg εκδη}"ωσηζ
πρoθεoηq διαφυγηg. }Ι διαφυγη τoυ, εξα2.,λoυ, θα ηταν ιδιαiτερα δυαxερξg αν
ο1ι αδυνατη. εvoγlει και τωv προoωπικιilν περιoταoεcilν τoυ και δη τoυ
προχωρημθνoυ τη; ηi,ικ[αg τoυ και τηg επιβαρυμθvηc καταoταoηζ τηζ υγεiαq
του. καθ6ooι, παoχει απ6 oυl,δρoμo 1ρoνιαg απoφρακτικξc d,πvoιαc υπvoυ.
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αρτηριαΦ υπ6ρταση, συμφoρητικξ καρδιακη ανεπαρκεια και 1ρoνια νεφρικ.f1-' l

αvεπιiρκεια, για τα oπoiα λαμβ6νει φαρμακειlτικη αγωγη, χρησι!-ιoπo',,ι 
i[.

οrloκεrlη αvαπvευo'τικηq υπooτηριξηq (autoCPap) με παρdλληλη χρηση

oξιryoιloιl κατιi, τοv ilπνο, ενω ε[ναι συχV6q oι περιπτωoειq επιδεivωoηg ττ1g

υγεi,αg τιrιl κατd, τιq oπoiεq νooηλεfεται σε νοσoκoμε[α, ητoι oυvθηκεq τιq

oποiεg δεν θα μπoρoιioε vα αvτιμετωπioει υπ6 καθεcrτιΙlq δiωξηζ τoυ απ6 τιg

αρxbq,Ωο.τ6oο. με β&oη τα [δια ωg d,νω απoδεικτικ& μ6ο,α. δεδoμ6νηq τηq κατα

τo ι,ιiικl βαρitτηταg των ωζ d,vω πρ6ξεων Kακoυργηματικηq και

π}"τ11.ι1-ιεληματικη9 φiloηg για τιζ oπoiεq καηγoρεiται, τωv επαπειλoυμιεvων

πoιvcbν, τοJv περιστιioεων κd,τω απo τιq oπoiεg φ6ρεται 6τι τελ6οτηκαν Kαι των

αιτιων τoυζ. ηζ πρoσωπικ6τηταq και τoυ 1αρακτηρα τoυ κατηγορoυμ6νου και

τoν βαθμo ανιtπτυξηq τoυ, των oικoνoμικιirν και κoινωνικιbι, 6ρων καθri:g και

ηv πριν απo τιq πρ&ξειg διαγωγη τoυ' κρiνεται απoλfτωζ αναγκα[α, α}λd, και

αρκεi για ηv επiτευξη τωv o'κoπci:ν τoυ ν6μου, ητoι 6τι o καηγoρoriμενog θα

παραoτε[ οπoτεδηπoτε στην αν&κριο'η η oτo αρμι6διo δικαoτηριo και 0α

υποβiιλλει τoν εαυτ6 τoυ oτην εκτ6λεoη τυ16ν καταδικαoτικηq απ6φαoηq. η

επιβo)η, των περιoριoτικων 6ρων α) ηq απαγ6ρευoηg εξ6δoυ τoυ απ6 ην

χωρα, β) τηq εμφ&νιαηq τoυ την 1η και την 16η κdθε μηνα στo αστυνoμικ6

τμημα τoυ τ6πoυ κατoικfαq του, γ) τηq απαγ6ρευσηζ oδηγηoηq τα7βπλοωι,

oκαφωv και δ) ηq καταβoληq εη,υηoηq υφoυq 100.ΟΟ0 ευρcil, otiμφωνα με την

απoγlη τηζ πρoαναφερoμθηg Aνακρiτριαg, υπ6ρ τηq oπoiαζ και θα θπρεπε να

αρθεi η κρινoμεη διαφωνiα.

ΓΙA ToYΣ ΛoΓoYΣ ΑYTOYΣ

AΙPEΙ τη διαφωνiα που αv6κυιμε μεταξιi τηζ Eιoαγγελ6ωg

Π}ημμελειoδικci:ν Πειραιιilq και τηζ Ανακρiτριαg τoυ E' Tμηματoq

Πλημμελειoδικci:ν Πειραιωq, ωζ πρoζ την επιβολη πρooωρινηζ κραηoηq η

περιoριoτικων 6ρων σε β0ρoq τoυ κατηγoρoυμεvoυ Θρααυβουλoυ

Kωνoταντivoυ ΛYKOYPEZOY του Παναγιιi:η και ηq Poζαg - Λiζαg, κατoiκου

Aθηνcbν, oδ6g Xiριτog 31, για τιg εξηq πραξεtg Α) ηq κακoυργηματικηq
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..f'o:u,oξηι τηg αοφα2"ειαg τηg υδdτιιzηC συγκoινωr,[αζ. απo ενδε1ομενo δολo,
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τηr, oποiα μπορουoε να πρoκυι;rει κiνδυνοξ για d,νθρωπo και εzηλθε

,; 
Uσ,VαTOC προocilπωιl. B) τηζ κακουργηματικηq πραξη\ τηζ προld'ηoηg
ναυαγioυ. απo εvδεx6μενo δο2"ο. απ6 την oπoiα μπoρουoε να προκδιμει
κivδυνο; για dνθρωπο και προεκυι1lε θιiνατo; προoc[lπο:ν. Γ) τηζ
π2ημμdηματικηg πραξηqτηg ανθρωπoκτoνiαg απο αμ$.εια. κατd, αυρροξ καιΔ) τηg π2'ημμεληματικηg πριiξηg τηζ σωματικηg βλιiβη.; απo αμε}"εια κατα
συρρoη, πoυ φθρεται 6τι τ6)'εoε ο.ην Αiγιι/α στιζ 16.8.2016, κατα πλειoψηφiα.
υπ6ρ τηc απoγlεωg τηg πρrilτηg (Eιoα]ryελθ,ζ), δηλαδη να τoυ επιβληθεi
πρooωρινη κρdτηαη, δια τηg εκδooεωg oε βdροq τoυ, σχετικoυ εντd7'ιΙατo.
πρooωρινηc κρατηoηg.
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