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ΠΡΑΞΗ
154/2021

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 15§7εδ.α'περ.δδ'& γ, 18 §§1β',3 και 19 

παρ. 8 του ν. 1756/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και 

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών), όπως ισχύει,

2. τη με αριθμό 29557/28-04-2014 Απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα 

«Ορισμός τόπου συνεδριάσεων των Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς», 

με την οποία ορίζεται ως τόπος συνεδριάσεων των Ποινικών 

Δικαστηρίων του Εφετείου Πειραιώς και η νέα αίθουσα που έχει 

διαμορφωθεί στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, όπισθεν της ήδη 

λειτουργούσας,

3. το με αρ. πρωτ. 1922/22-10-2021 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών 

Πειραιώς, Ευαγγέλου Καίσαρη, με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι η 

υπόθεση με στοιχεία ΤΕΚ 21-117, εις βάρος του Θεοδώρου 

Παπαδόγγονα του Νικολάου και λοιπών (συνολικά 40 κατηγορουμένων, 

οι 12 των οποίων είναι προσωρινά κρατούμενοι), που διώκονται για τις 

πράξεις της α) συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση β) 

διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης κλπ, που τελέστηκαν στην 

ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, από τις 28-6-2019 έως 2-7-2020, 

έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί την 23η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα 

Τρίτη, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, με 

την από 22-10-2021 Πράξη της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών 

Πειραιώς,



4. το γεγονός ότι, για την διεξαγωγή της δίκης αυτής, λόγω της φύσεως 

των ένδικων υποθέσεων, θα απαιτηθεί ικανός αριθμός συνεδριάσεων, 

ενώ είναι μεγάλος ο αριθμός των διαδίκων, των συνηγόρων και των 

μαρτύρων και δεν επαρκούν οι αίθουσες του Εφετείου Πειραιώς, προς δε 

και με το σκοπό της απρόσκοπτης διεξαγωγής της δίκης αυτής, αλλά και 

της εύρυθμης λειτουργίας και όλων των ποινικών δικαστηρίων του 

Εφετείου Πειραιώς

Τόπο διεξαγωγής, για την εκδίκαση της υπόθεσης με 

κατηγορούμενους τους Θεόδωρο Παπαδόγγονα του Νικολάου και 

λοιπούς, για τις πράξεις της α) συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική 

οργάνωση β) διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης κλπ, που έχει 

προσδιοριστεί να συζητηθεί την 23η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα Τρίτη, 

ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, τη νέα 

αίθουσα που έχει διαμορφωθεί στις Γυναικείες Φυλακές 
Κορυδαλλού, όπισθεν της ήδη λειτουργούσας, στην οποία θα 

συνεδριάσει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιώς από 

την έναρξη της δίκης, μέχρις τη λήξη αυτής.

Παραγγέλλουμε την κοινοποίηση της πράξης αυτής στους 

δικηγορικούς συλλόγους της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς και του 

Εφετείου Αθηνών, καθώς και την επικόλλησή της, στην είσοδο του 
Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Πειραιάς,22-10-2021 Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο  
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Ο

Για το Τριμελές Συμβούλιο 
Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς

Η Πρόεδρος

Αγγελική ΚΟΦΦΑ 
Πρόεδρος Εφετών


