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                      ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΟΥ  ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ   ΣΤΡΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 

 
 

 Το ∆ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ∆ικαστές: 
1. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ Κωνσταντίνο, Στρατιωτικό ∆ικαστή Β΄, Προεδρεύοντα κατ’ 
άρθρο 173 ΣΠΚ, επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος, 
2.  ΚΑΪΜΑΚΑ Ανδρονίκη, Στρατιωτικό ∆ικαστή Γ΄, 
3. ΚΑΙΣΑΡΗ Κωνσταντίνα, Στρατιωτικό ∆ικαστή ∆΄, 
και τους Στρατοδίκες :  
4. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, Τχη (ΕΜ) και 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Νικόλαο, Τχη (ΤΧ), 
που κληρώθηκαν με την υπ’αριθμ. 2637/2006 Απόφαση του Στρατοδικείου 
Αθηνών, τον Αντεισαγγελέα Αθανασόπουλο Κωνσταντίνο, Στρατιωτικό 
∆ικαστή Β΄, που αναπληρώνει τον Εισαγγελέα και τους αρχαιότερους 
αντεισαγγελείς, κατ’ άρθρο 174 ΣΠΚ, επειδή κωλύεται και τον Γραμματέα 
Μπαλατσό Αχιλλέα, Ανθλγό (∆Γ), συνεδρίασε δημόσια στην Αθήνα και στην 
αίθουσα που έχει καθοριστεί για τις συνεδριάσεις του, σήμερα την 22η του 
μήνα Ιανουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007) και ώρα 09:00΄, κατά 
την οποία οι παραπάνω Στρατοδίκες, μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
ορκίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 183 ΣΠΚ, για να δικάσει τον Κ. Β. του ∆. 
που παραπέμφθηκε σε δίκη με το υπ’αριθμ. 1319/06 κλητήριο θέσπισμα του 
Στρατοδικείου Αθηνών και κατηγορείται για απόπειρα κλοπής, ο οποίος 
αφού παρουσιάστηκε στο ∆ικαστήριο, χωρίς δεσμά, όταν ρωτήθηκε από τον 
Πρόεδρο για την ταυτότητά του κλπ, αποκρίθηκε ότι ονομάζεται: Κ. Β. του ∆. 
και της Ε., ετών **, γεννήθηκε το έτος ** στον ** και κατοικεί στη ** Αττικής (**), 
πρώην Στρτης (ΠΖ), με ΣΑ:**, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, ο οποίος 
δήλωσε ότι έχει διορίσει συνήγορο για την υπεράσπισή του, τον παρόντα 
δικηγόρο Αθηνών Χειρδάρη Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:9504), ο οποίος 
κατέθεσε το υπ’αρίθμ.36056926 Γραμμάτιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών. 
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος συνέστησε στον κατηγορούμενο να προσέχει την 
κατηγορία και τη σχετική συζήτηση, ενώ ταυτόχρονα τον πληροφόρησε ότι έχει 
δικαίωμα να αντιτάξει στην κατηγορία πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του 
καθώς και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του μετά την εξέταση του μάρτυρα ή 
την έρευνα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. 
 
  ‘Υστερα ο Εισαγγελέας, αφού πήρε το λόγο, απάγγειλε συνοπτικά την 
κατηγορία που αναφέρεται στο παραπάνω κλητήριο θέσπισμα και είπε ότι για 
την υποστήριξή της κάλεσε τον μάρτυρα που αναγράφεται στο κάτω μέρος του 
κλητηρίου θεσπίσματος που επιδόθηκε στον κατηγορούμενο και πρότεινε την 
ανάγνωση της από 27-4-06 μαρτυρικής κατάθεσης του Ε. Κ., της από 27-4-
2006 έκθεσης σύλληψης, της από 27-4-2006 έκθεσης κατάσχεσης 
αντικειμένων, καθώς και του ΑΦΜ του κατηγορουμένου.  
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 ‘Επειτα ο Πρόεδρος ζήτησε από τον κατηγορούμενο γενικές 
πληροφορίες για την πράξη που κατηγορείται και του υπενθύμισε ότι η 
απολογία του θα γίνει στο τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. 
 

Ο κατηγορούμενος, έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν και 
δήλωσε ότι δεν κάλεσε μάρτυρα για την υπεράσπισή του, ενώ συμφώνησε με 
την πρόταση του Εισαγγελέα για την ανάγνωση των παραπάνω εγγράφων. 
 
  Αφού έγιναν αυτά, ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων 
κατηγορίας, Κ. Γ. και Α. Ε., οι οποίοι ήταν παρόντες παράγγειλε δε σε αυτούς 
να εξέλθουν της αιθούσης και να περιμένουν την πρόσκλησή τους για να 
εξετασθούν.  
   
    Κατόπιν ο Πρόεδρος, αφού καθόρισε τη σειρά εξετάσεως των 
μαρτύρων, κάλεσε για εξέταση τον πρώτο μάρτυρα κατηγορίας, Κωμάκη 
Γεώργιο, ο οποίος αφού ρωτήθηκε για την ταυτότητά του κλπ, αποκρίθηκε ότι 
ονομάζεται: Κ. Γ. του Π. και της Μ., γεννήθηκε το ** στην Αθήνα και κατοικεί 
ως εκ της υπηρεσίας του στην **, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, 
γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και δεν έχει συγγένεια μ’ αυτόν, ούτε 
φιλία, ούτε έχθρα και έβαλε το δεξί του χέρι επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο, 
ορκίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 218 ΚΠ∆ σε συνδυασμό με το άρθρο 
213παρ.1 ΣΠΚ και αφού εξετάσθηκε σύμφωνα με το νόμο κατέθεσε ότι:  
 
Ήμουν στο σπίτι ενός φίλου μου. Όταν έφευγα και πήγα να πάρω την 
μοτοσικλέτα μου, είδα τον κατηγορούμενο να την περιεργάζεται. Ήταν 
σκυμμένος και μόλις μας είδε σηκώθηκε και άρχισε να απομακρύνεται 
περπατώντας γρήγορα. Είχε λύσει την αλυσίδα κίνησης της μηχανής με μία 
πένσα. Πιστεύω ότι δεν ήθελε να κλέψει την μηχανή αλλά απλώς να αφαιρέσει 
κάποια εξαρτήματα αυτής. Όταν του φώναξα εγώ και ο φίλος μου, αυτός 
σταμάτησε και παραδέχθηκε ότι ήθελε να αφαιρέσει μία ασφάλεια από την 
μηχανή. ∆εν επιθυμώ την ποινική του δίωξη και ανακαλώ την υποβληθείσα 
έγκληση. Αν αφαιρούσε την αλυσίδα ίσως να μπορούσε να κλέψει την μηχανή, 
όμως αυτό δεν ήταν απαραίτητο. Όταν τον είδα σάστισα και δεν του φώναξα. 
Ενώ έφευγε τον ακολούθησα σε απόσταση 10-15 μέτρων χωρίς να με 
αντιληφθεί. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω.  
  
  Κατόπιν ο Πρόεδρος, κάλεσε για εξέταση τη δεύτερη μάρτυρα, Α. Ε., η 
οποία αφού ρωτήθηκε για την ταυτότητά της κλπ, αποκρίθηκε ότι ονομάζεται: 
Α. Ε. του Π. και της Β., ετών **, γεννήθηκε το ** στο ** Αττικής και κατοικεί 
στην ** (**), μαθήτρια, Ελληνίδα και Χριστιανή Ορθόδοξος, φίλη του 
κατηγορουμένου και έβαλε το δεξί της χέρι επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο, 
ορκίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 218 ΚΠ∆ σε συνδυασμό με το άρθρο 
213παρ.1 ΣΠΚ και αφού εξετάσθηκε σύμφωνα με το νόμο κατέθεσε ότι:  
 
Είμαι φίλη του κατηγορουμένου. Ήμασταν μαζί για καφέ. Όταν πήγαμε να 
φύγουμε είχε χαλάσει η ασφάλεια της αλυσίδας της μηχανής του 
κατηγορουμένου. Προσπαθήσαμε με συρματάκια να διορθώσουμε την βλάβη. 
Μετά ο κατηγορούμενος πήγε να ψάξει αλλού και μετά έμαθα ότι τον 
συλλάβανε. Τον είδα να παίρνει την πένσα μαζί του. Εξακολουθούμε να έχουμε 
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σχέση. Ήταν βράδυ και δεν υπήρχε κάποιο βενζινάδικο ανοιχτό για να 
μπορέσουμε να φτιάξουμε την μηχανή. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω.  
 
  Οι παραπάνω μάρτυρες αφού εξετάσθηκαν προφορικά παρέμειναν στο 
ακροατήριο, ο δε Πρόεδρος μετά την εξέταση των μαρτύρων έδωσε το λόγο 
στον Εισαγγελέα και στους δικαστές, για να απευθύνουν, αν έχουν, ερωτήσεις 
σε αυτόν.  
 
  Επιπλέον ρώτησε τον κατηγορούμενο εάν έχει να παρατηρήσει ή να 
υπενθυμίσει κάτι. 
 
   Έπειτα ο Πρόεδρος, διάβασε την από 27-4-2006 μαρτυρική κατάθεση 
του Ε. Κ., την από 27-4-2006 έκθεση σύλληψης, την από 27-4-2006 έκθεση 
κατάσχεσης αντικειμένων, καθώς και το ΑΦΜ του κατηγορουμένου. 
 
  Μετά ο Πρόεδρος κάλεσε κατηγορούμενο να απολογηθεί για την εις 
βάρος του κατηγορία, αυτός δε απολογήθηκε όπως παρακάτω:  
 
Όταν φεύγαμε από την καφετέρια και πήγαμε να φύγουμε με την μηχανή, η 
αλυσίδα της μηχανής μου είχε λυθεί. Έβαλα πρόχειρα ένα συρματάκι αλλά 
πάλι μετά από λίγο έσπαγε. Είχα την πένσα μαζί μου και προσπάθησα να 
βγάλω μία ασφάλεια από μία ξένη μηχανή. Αν ήμουν μόνος μου δεν θα το 
έκανα. Για την κοπελιά μου το έκανα. ∆εν είχα πρόθεση να κλέψω την μηχανή. 
Όλα τα βενζινάδικα ήταν κλειστά γιατί ήταν μεσάνυχτα. ∆εν μπορούσα να μην 
φτιάξω την βλάβη και να φύγω γιατί θα μου έκλεβαν εξαρτήματα. Αποδέχομαι 
την ανάκληση της εγκλήσεως. Παρακαλώ να με κρίνετε με επιείκεια. 
 
  Έπειτα ο Πρόεδρος ρώτησε τον Εισαγγελέα και τους ∆ικαστές, αν 
έχουν ανάγκη για κάποια συμπληρωματική εξέταση ή διευκρίνιση και, αφού 
έλαβε από αυτούς, αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής 
διαδικασίας και έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα, για να αγορεύσει. 
 
  Ο Εισαγγελέας, αφού ζήτησε και πήρε το λόγο, πρότεινε να γίνει 
μεταβολή της κατηγορίας της πράξης της απόπειρας κλοπής σε απόπειρα 
κλοπής ευτελούς αξίας και συνεπώς να παύσει οριστικά η ασκηθείσα κατά του 
κατηγορουμένου Κ. Β. του ∆. ποινική δίωξη για την πράξη της απόπειρας 
κλοπής ευτελούς αξίας, συνεπεία ανακλήσεως της εγκλήσεως από τον 
εγκαλούντα Κ. Γ. του Π. και αποδοχής αυτής από τον κατηγορούμενο. 
  
  Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο από τον 
Πρόεδρο, συμφώνησε με την πρόταση του Εισαγγελέως και ζήτησε 
επικουρικώς να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη κατ` εφαρμογήν του 
άρθρου 44 ΠΚ. 
   
  Κατόπιν ο Πρόεδρος, κήρυξε το τέλος της συζητήσεως. 
   
  Το ∆ικαστήριο, αφού διασκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρόντα 
τον Γραμματέα, κατάρτισε και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση 
του ∆ικαστηρίου, η οποία είναι η εξής: 
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 372 παρ. 1 ΠΚ, όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν 
μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί 
παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το 
αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον 
δύο ετών. Η αφαίρεση δε, του ξένου πράγματος από την κατοχή άλλου, που 
αποτελεί και την ενέργεια της κλοπής, κατά το παραπάνω άρθρο, 
προϋποθέτει: α) ύπαρξη κατοχής άλλου πάνω στο ξένο πράγμα, β) 
απομάκρυνση του πράγματος από την κατοχή άλλου παρά τη θέλησή του, με 
άμεση ή έμμεση επενέργεια του δράστη και γ) θέση του πράγματος 
(πρόσκτηση – υπαγωγή) στην κατοχή του δράστη (βλ. σχετ. Ι. 
ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ, Ποινικό ∆ίκαιο, Ειδικό Μέρος, Εγκλήματα κατά της 
ιδιοκτησίας, 1982, σελ. 60 επ., ∆. ΣΠΙΝΕΛΛΗ Ποιν. ∆ίκαιο, Ειδ. Μέρος, 
Εγκλήματα κατά περιουσιακών εννόμων αγαθών, τ. Α΄, 1984, σελ. 27, 
Α.Π.88/1981, Ποιν. Χρον. 1981, 467). Για να υπάρχει επομένως αφαίρεση 
από την κατοχή άλλου, θα πρέπει να υφίσταται μία διαμορφωμένη κατάσταση 
κατοχής η οποία έχει την έννοια της φυσικής εξουσίας του προσώπου πάνω 
σε κάποια ιδιοκτησία δική του ή ξένη, κατά το λόγο δε αυτό η κατοχή 
ενδιαφέρει ως παρακολούθημα της ιδιοκτησίας, η οποία και αποτελεί το 
προστατευόμενο έννομο αγαθό (βλ. σχετ. Ι. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ, ό.π., σελ. 61 
επ., ∆. ΣΠΙΝΕΛΛΗ, ό.π., σελ. 19 επ.). Υποκειμενικά τέλος, για τη 
στοιχειοθέτηση του παραπάνω εγκλήματος απαιτείται δόλος, δηλαδή γνώση 
και θέληση πραγμάτωσης των στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης αυτού, 
καθώς και συνείδηση του δράστη για τον βλαπτικό χαρακτήρα της πράξης 
του. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 377 παρ.1α'ΠΚ, αν η κλοπή ή η 
υπεξαίρεση έχει αντικείμενο πράγμα ευτελούς αξίας, τιμωρείται με χρηματική 
ποινή ή με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών και κατά την παρ.2 αυτού στην 
περίπτωση του άρθρου αυτού η ποινική δίωξη γίνεται μόνο ύστερα από 
έγκληση. Ως ευτελής αξία στην προνομιούχο αυτή μορφή κλοπής του άρθρου 
377 παρ. 1 ΠΚ, νοείται η ασήμαντη κατ’ αντικειμενική κρίση αξία, δηλαδή αξία 
που έχει το πράγμα κατά τις συναλλαγές κατά το χρόνο που τελέσθηκε η 
πράξη (βλ. Α. Κονταξή ‘‘Ποινικός Κώδικας’’, 1987, τ.β΄ σελ.2015-2017). Τέλος 
δεν υφίσταται ανεπιτρεπτή μεταβολή κατηγορίας, έστω και αν η καταδίκη 
έγινε για έγκλημα άλλο από αυτό που έγινε η παραπομπή σε δίκη: (α) όταν 
προστατεύεται το ίδιο έννομο αγαθό και με τη διάταξη που εφαρμόσθηκε, 
ύστερα από τη μεταβολή της κατηγορίας, έστω και αν αλλάζουν τα 
πραγματικά περιστατικά, (β) όταν παραμένει το ίδιο ιστορικό γεγονός και μετά 
τη μεταβολή της κατηγορίας, αφού αντικείμενο της ποινικής δίκης είναι η υλική 
πράξη (το γεγονός) και όχι ο νομικός του χαρακτηρισμός (το ένδυμα), (γ) όταν 
δεν μεταβάλλονται τα αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, έστω και αν 
μεταβάλλεται το υποκειμενικό στοιχείο αυτού (βλ. Λ. Καράμπελα “Η μεταβολή 
και αναθεώρηση της ποινικής κατηγορίας, 1995, σελ. 24-25). ∆εν αποτελεί 
επίσης μεταβολή κατηγορίας η μεταβολή του τρόπου συμμετοχής στο 
έγκλημα ή η συμπλήρωση και ο ακριβέστερος προσδιορισμός με την 
καταδικαστική απόφαση των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν το 
έγκλημα  και που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία ή όταν στα ίδια 
πραγματικά περιστατικά προσδίδεται από το ∆ικαστήριο διαφορετικός νομικός 
χαρακτηρισμός (βλ. ΑΠ 1354/90 Π.Χρ ΜΑ΄ σελ. 572).  
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Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 ΠΚ, όποιος έχοντας 
αποφασίσει να εκτελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα, επιχειρεί πράξη που 
περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης, τιμωρείται, αν το κακούργημα ή 
πλημμέλημα δεν ολοκληρώθηκε, με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83 ΠΚ). 

Επειδή σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 213 παρ. 
1 ΣΠΚ και 370 εδ. β΄ ΚΠ∆, το ∆ικαστήριο παύει οριστικά την ποινική δίωξη, 
όταν έχει γίνει ανάκληση της εγκλήσεως, η δε ποινική δίκη τελειώνει στην 
περίπτωση αυτή. 

Στην παρούσα περίπτωση η έγκληση μπορεί να ανακληθεί από τον 
παθόντα Κ. Γ. σε κάθε στάση της δίκης και μέχρι τη δημοσίευση της 
απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (άρθρα 120 παρ. 1 ΠΚ, 52 παρ. 
1 και 2 εδ. β΄ ΚΠ∆). Η ανάκληση της εγκλήσεως όπως και η παραίτηση 
πρέπει να είναι σαφής. Σιωπηρή ανάκληση δεν είναι δυνατή. Σε αντίθεση 
όμως με την παραίτηση, η ανάκληση δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, αν ο 
κατηγορούμενος δηλώσει ότι δεν την αποδέχεται (άρθρο 120 παρ. 3 ΠΚ). Η 
ρύθμιση αυτή αποσκοπεί προφανώς στο να δώσει στον κατηγορούμενο τη 
δυνατότητα να αποδείξει την αθωότητά του αποκρούοντας την ανάκληση.  

Στην προκειμένη περίπτωση απ' όλη τη σχετική με την απόδειξη κύρια 
διαδικασία, τις καταθέσεις των νομίμως εξετασθέντων μαρτύρων, την 
ανάγνωση των εγγράφων που αναφέρονται στα πρακτικά, σε συνδυασμό με 
την απολογία του κατηγορουμένου αποδείχθηκε ότι αυτός ενώ ήταν 
στρατιωτικός, δηλαδή στρατιώτης και υπηρετούσε στην 88 ΜΜ Α/Κ, στα 
Καμίνια-Πειραιώς, την 27-4-2006, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει το 
πλημμέλημα της κλοπής, ήτοι να αφαιρέσει ξένο ολικά κινητό πράγμα από την 
κατοχή άλλου, με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, επιχείρησε πράξη, που 
περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης και συγκεκριμένα στον παραπάνω τόπο 
και χρόνο και περί ώρα 00:10' χρησιμοποιώντας μία πένσα και ένα κατσαβίδι, 
εργαλεία που έφερε μαζί του, προσέγγισε την υπ`αριθ.ΖΝΧ δίκυκλη 
μοτοσικλέτα μάρκας ΚΑWΑSΑΚΙ, ιδιοκτησίας του Γ. Κ. του Π., η οποία 
(μοτοσικλέτα) ήταν σταθμευμένη στην οδό Ξενοφώντος επί του οικοδομικού 
αριθμού 11 αυτής και ενεργώντας επ' αυτής με τα χέρια του και τα εργαλεία 
που διέθετε, έκοψε την αλυσίδα της, οπότε έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη 
της Γ. Κ., ο οποίος τον καταδίωξε (κατηγορούμενο) τροχάδην και τελικώς τον 
κατέλαβε, συλληφθείς σε άμεσο χρόνο περί ώρα 01:30' της αυτής 
ημερομηνίας από αστυνομικά όργανα της Άμεσης ∆ράσης. 

Σύμφωνα με τη κατάθεση του παθόντος (Κ. Γ.), ο κατηγορούμενος είχε 
λύσει την αλυσίδα της μοτοσικλέτας του και μόλις τον είδε άρχισε να 
απομακρύνεται. Όταν τον ακολούθησε και τον σταμάτησε λίγο παρακάτω, 
παραδέχθηκε ότι ήθελε να αφαιρέσει μία ασφάλεια από την αλυσίδα της 
μοτοσικλέτας. Κατά την εκτίμηση του παθόντος ο κατηγορούμενος δεν ήθελε 
να κλέψει την μοτοσικλέτα αλλά απλώς να αφαιρέσει κάποιο εξάρτημα αυτής. 
Επίσης δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη και ότι ανακαλεί την 
υποβληθείσα έγκληση. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του ομολόγησε ότι 
προσπάθησε να αφαιρέσει την ασφάλεια της αλυσίδας της μοτοσικλέτας, 
αποδίδοντάς την στην αδυναμία του να επισκευάσει με άλλο τρόπο την 
μοτοσικλέτα του και στην ανάγκη που είχε να εξυπηρετήσει την κοπέλα του 
και δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση να κλέψει την μοτοσικλέτα. Επίσης 
αποδέχθηκε την ανάκληση της εγκλήσεως από τον παθόντα. Τους 
ισχυρισμούς αυτούς προέβαλε ο κατηγορούμενος και κατά την αρχική μετά 
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την σύλληψη απολογία (βλ. την από 27-4-2006 έκθεση εξετάσεως του 
κατηγορουμένου) και επιβεβαιώνει πλήρως η μάρτυρας Αρώνη Ελευθερία. 
Και ναι μεν η τελευταία μάρτυρας είναι φιλικά προσκείμενη στον 
κατηγορούμενο όμως ακόμη και ο παθών, που σημειωτέον είναι αστυνομικό 
όργανο, δεν θεωρεί ότι ο κατηγορούμενος είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη 
μοτοσικλέτα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν απαραίτητο να αφαιρέσει 
την αλυσίδα για να κλέψει τη μοτοσικλέτα. 

Κατόπιν τούτων, το ∆ικαστήριο κατά την ομόφωνη κρίση του δέχεται ότι 
ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει τη μοτοσικλέτα αλλά την 
ασφάλεια της αλυσίδας της, πράγμα προφανούς ευτελούς αξίας και κατ’ 
επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, ο κατηγορούμενος πρέπει να δικαστεί 
για απόπειρα κλοπής πράγματος ευτελούς αξίας, για το οποίο απαιτείται 
έγκληση, σύμφωνα με 377 παρ. 2 ΚΠ, η οποία ανακλήθηκε ρητώς στη 
συγκεκριμένη περίπτωση από τον παθόντα Κ. Γ., ανάκληση που αποδέχθηκε 
ο κατηγορούμενος. Επομένως, επήλθε εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως 
αυτής, το ∆ικαστήριο, δε, υποχρεούται να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη 
του κατηγορουμένου όσον αφορά την παραπάνω πράξη, κατ`άρθρο 370 
ΚΠ∆.  

Κατόπιν τούτων, κατά την ομόφωνη κρίση των μελών του ∆ικαστηρίου, 
πρέπει να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη του κατηγορουμένου για την 
πράξη της απόπειρας κλοπής ευτελούς αξίας κατ' επιτρεπτή μεταβολή της 
κατηγορίας από απόπειρα κλοπής, όπως ασκήθηκε η ποινική δίωξη και 
παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος στο ακροατήριο για να δικαστεί γι`αυτή, 
λόγω εξαλείψεως του αξιοποίνου, συνεπεία ανακλήσεως της εγκλήσεως από 
τον παθόντα Κ. Γ. και αποδοχής αυτής από τον κατηγορούμενο. 

Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 και 2 του ΠΚ, 
αντικείμενα που χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση 
κακουργήματος ή πλημμελήματος το οποίο πηγάζει από δόλο και από τα 
οποία προκύπτει κίνδυνος της δημόσιας τάξης, η δήμευση τους επιβάλλεται 
υποχρεωτικά σε όποιον τα κατέχει, έστω και χωρίς την καταδίκη ορισμένου 
προσώπου για την πράξη που τελέστηκε, σύμφωνα δε με την παράγραφο 3 
του ιδίου άρθρου (76ΠΚ), σε κάθε περίπτωση δήμευσης, το ∆ικαστήριο 
αποφασίζει αν αυτά που δημεύθηκαν πρέπει να καταστραφούν. 

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση τα κατασχεθέντα κατά την 
προδικασία αντικείμενα, σύμφωνα με την από 27-4-2006 συνταχθείσα από 
τον Αρχιφύλακα (Π.Σ.) Κ. Γ. της Υ.Λ.Π., ήτοι μία (1) πένσα και ένα (1) 
κατσαβίδι, θεωρούνται αντικείμενα που χρησίμευσαν για την εκτέλεση 
πλημμελήματος, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.1 και 2 του ΠΚ, και επειδή 
από πιθανή τους χρησιμοποίηση προκύπτει κίνδυνος της δημόσιας τάξης υπό 
την έννοια της τέλεσης εκ δόλου πηγαζόντων εγκλημάτων, πρέπει να 
διαταχθεί η δήμευση αυτών. 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 
∆ικάζει με παρόντα  τον  κατηγορούμενο Κ. Β. του ∆. και της Ε., ετών 

**, γεννήθηκε το έτος ** στον ** και κατοικεί στη ** Αττικής (**), πρώην Στρτη 
(ΠΖ), με ΣΑ:** 
 

Παύει, παμψηφεί, οριστικά την ασκηθείσα κατά του κατηγορουμένου, 
Κ. Β. του ∆., ποινική δίωξη για την πράξη της απόπειρας κλοπής ευτελούς 
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αξίας (κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας), η οποία φέρεται ότι 
τελέσθηκε στα Καμίνια Πειραιά, την 27-4-2006, λόγω εξαλείψεως του 
αξιοποίνου, συνεπεία ανακλήσεως της εγκλήσεως από τον Κ. Γ. και 
αποδοχής αυτής από τον κατηγορούμενο. 

 
Καταδικάζει, παμψηφεί, τον ανακαλέσαντα την έγκληση Κ. Γ. στα 

έξοδα της ποινικής διαδικασίας, το ποσό των οποίων ορίζει σε ογδόντα πέντε 
(85) ευρώ. 

 
Επικυρώνει, παμψηφεί, την από 27-4-06 έκθεση κατάσχεσης που 

συντάχθηκε από τον Αρχιφύλακα (Π.Σ.) Κ. Γ. της Υ.Α.Π και διατάσσει τη 
δήμευση μίας (1) πένσας και ενός (1) κατσαβιδίου. 

 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε αυθημερόν στο ακροατήριο 

του ∆ικαστηρίου. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 


