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ΣΤ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)  

 
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου, Αντιπρόεδρο 
του Αρείου Πάγου, Αρτεμισία Παναγιώτου, Γεώργιο Αναστασάκο - Εισηγητή, 
Μαρία Γεωργίου και Ευφροσύνη Καλογεράτου - Ευαγγέλου, Αρεοπαγίτες.  
Συνήλθε ως συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 και 23 Ιανουαρίου 2018, με την 
παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Ακριτίδη (γιατί 
κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να 
δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου K. () N.() του και S., υπηκόου 
Τουρκίας, γεν. στο ..., στις 13-4-1973, κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης 
Κομοτηνής, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, 
κατά της υπ’ αριθμ.18/10-11-2017 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θράκης.  
Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης με την ως άνω απόφασή του, αποφάσισε την 
εκτέλεση του από 25-7-2017 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που εκδόθηκε από 
τη Γενική Εισαγγελία της TRIESTE Ιταλίας, με αναφορά Φακέλου .../2013, σε βάρος 
του άνω εκζητούμενου προκειμένου αυτός να εκτίσει υπόλοιπο ποινής φυλακίσεως 5 
ετών και 8 ημερών, από την ποινή των 6 ετών που του επεβλήθη για το αδίκημα της 
διευκόλυνσης σε παράνομη είσοδο και διαμονή μεταναστών στην Ιταλία. 
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με 
αριθμό και ημερομηνία ...-11-2017 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ 
αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων 
του Εφετείου Θράκης και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό .../17.  
Προκειμένης συζητήσεως  
Αφού άκουσε  
τον εκζητούμενο, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά 
πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί ως απαράδεκτη η  
έφεση του ανωτέρω. 
 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
Ι. Κατά το άρθρο 22 παρ.1 του ν. 3251/2004 "Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης του 
εκζητουμένου επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούμενο 
ή τον εισαγγελέα κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών, εντός είκοσι 
τεσσάρων ωρών από τη δημοσίευση της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
όρθρου 451 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση  
ενώπιον του γραμματέα εφετών". 
Συνεπώς, η από 10-11-2017 υπό κρίση έφεση ( με αριθμό εκθέσεως ...2017) του 
εκζητουμένου Ν. K. του I. (τούρκου υπηκόου) κατά της αποφάσεως 18/2017 του 
Συμβουλίου Εφετών Θράκης, με την οποία αποφασίσθηκε η εκτέλεση του κατ’ αυτού 
εκδοθέντος, από την Εισαγγελία του TRIESTE Ιταλίας, υπό στοιχεία αναφοράς 
φακέλου .../2013, από 25.7.2017 ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ασκηθείσα 
νομοτύπως και εμπροθέσμως κατά τις διατάξεις του άνω άρθρου ενώπιον του 
αρμοδίου γραμματέα του Εφετείου Θράκης, πρέπει να γίνει τυπικό δεκτή και να  
εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσία. 
 



ΙΙ. Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης, με την απόφαση 18/2017 αποφάσισε την εκτέλεση 
του από 25-7-2017 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που εκδόθηκε από τη Γενική 
Εισαγγελία της πόλεως TRIESTE Ιταλίας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. .../2011 
αποφάσεως του Εφετείου TRIESTE (Τεργέστης), που κατέστη αμετάκλητη την 14-7-
2017, προκειμένου ο ανωτέρω εκζητούμενος να εκτίσει το εναπομείναν υπόλοιπο, 
από πέντε (5) έτη και οκτώ (8) ημέρες, της ποινής φυλάκισης των έξι (6) ετών, που 
του επιβλήθηκε από το ως άνω Δικαστήριο, για την αξιόποινη πράξη της 
διευκόλυνσης σε παράνομη είσοδο και διαμονή μεταναστών στην Ιταλία. Στην 
προκείμενη περίπτωση, ο εκζητούμενος, κατά την εκδίκαση της εφέσεως του, δήλωσε 
προφορικά στο ακροατήριο ότι συναινεί στην έκδοση του. Ως εκ τούτου παρέλκει η 
έρευνα της βασιμότητας των λόγων της εφέσεως που άσκησε. 
Συνεπώς, ελλείψει εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπο του, η έφεση πρέπει να 
απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο εκκαλών στα δικαστικά έξοδα  
(άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ) . 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  
Απορρίπτει ως απαράδεκτη την από 10-11-2017 έφεση (με αριθμό εκθέσεως ...2017) 
του N. K. του I. (τούρκου υπηκόου) κατά της αποφάσεως 18/2017 του Συμβουλίου 
Εφετών Θράκης, με την οποία αποφασίσθηκε η εκτέλεση του κατ’ αυτού εκδοθέντος, 
από την Εισαγγελία του TRIESTE Ιταλίας, από 25-7-2017 ευρωπαϊκού εντάλματος 
σύλληψης, υπό στοιχεία αναφοράς φακέλου .../2013  
Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια 
πενήντα (250) ευρώ. 
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 2018.  
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 23 
Ιανουαρίου 2018. 
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 


