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Έγκληση 
 

Του Θωμά- Δημήτριου Σπανού του Χρήστου, κατοίκου Ρόδου στο 5ο Χλμ. Ρόδου – 
Λίνδου, επαγγέλματος εμπόρου με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857 και Α.Φ.Μ.: 027637336. 

 
 

Κατά 
 

Της Εφέτης Δικαστού Βασιλικής Καρβέλα. 
 
 
 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
Διά της με αριθμό κατάθεσης 23/31-03-2021 (σχετικό 01) κατέθεσα στη γραμματεία του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου έφεση κατά της υπ’ αριθμόν 89/2020 απόφασης του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και της αντίδικου μου Κώτη – Κολλίγρη Χρυσάνθης του 
Δημητρίου.  

Τούτη κατατέθηκε με αριθμό κατάθεσης 42/31-03-2021 (σχετικό 01) στη γραμματεία 
του Εφετείου Δωδεκανήσου και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 24-09-2021, όπως και 
συζητήθηκε.  

 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
Επειδή η έκδοση απόφασης καθυστέρησε αρκετά πέραν του εκ του νόμου 

προβλεπόμενου χρόνου έκδοσης, απευθύνθηκα διά της με αριθμό κατάθεσης 1871/14-07-
2022 (σχετικό 02) αίτησης μου στον Αξιότιμο Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, ώστε να 
μεριμνήσει για την άμεση έκδοση της. 

 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
Επειδή έχει παρέλθει ικανοποιητικός χρόνος από την ανωτέρω αναφερόμενη ενέργεια 

μου, χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. 
Επειδή στο από 05-08-2022 (σχετικό 03) ηλεκτρονικό μου μήνυμα προς την 

γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, που αφορά την γνωστοποίηση σε εμένα της 
σύνθεσης του δικαστηρίου για την έκδοση απόφασης της συγκεκριμένης εφέσεως μου, δεν 
έχω λάβει ακόμη απάντηση.    

Επειδή  ενημερώθηκα την Παρασκευή 05-08-2022 διά ζώσης από την γραμματεία του 

Εφετείου Δωδεκανήσου ότι εισηγητής της συγκεκριμένης δικαστικής μου υπόθεσης είναι η 
εφέτης δικαστής Βασιλική Καρβέλα. 

Επειδή η συγκεκριμένη απόφαση έχει υπερβεί κατά πολύ τον νόμιμο χρόνο έκδοσης 
της. 

 
Εγκαλώ: 

Την εφέτη δικαστή Βασιλική Καρβέλα για την καθυστέρηση έκδοσης της συγκεκριμένης 
απόφασης που με αφορά και συγκεκριμένα για παράβαση καθήκοντος κατ’ άρθρο 259 του 
Ποινικού Κώδικα. 

 
 

Ρόδος 08-08-2022 
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Με τιμή 

 
Ο εγκαλών. 

Θωμάς – Δημήτριος Σπανός του Χρήστου. 
 
 

 


