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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. ΚΑΣΤΑΝΗ Θεόδωρο, Στρατιωτικό ∆ικαστή Α΄, Προεδρεύοντα, κατ’ άρθρο 
173 ΣΠΚ, επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος, 
2. ∆ΕΛΗ ∆ημήτριο, Στρατιωτικό ∆ικαστή Β΄, 
3. ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΥ Αικατερίνη, Στρατιωτικό ∆ικαστή ∆΄, 
και τους Στρατοδίκες :  
4. ΜΑΚΡΗ Θεόδωρο, Τχη (ΕΜ) και 
5. ΖΕΡΒΑ Τερέζα, Τχη (ΥΓ) 
που κληρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2637/2006 Απόφαση του Στρατοδικείου 
Αθηνών, τον Αντεισαγγελέα Οικονόμου Αργύριο, 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 10η 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: Π. Ι. του Ε. που 
παραπέμφθηκε σε δίκη με το υπ’ αριθμ.:1484/2006 κλητήριο θέσπισμα του 
Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών και κατηγορείται για λιποταξία στο 
εσωτερικό σε ειρηνική περίοδο, ο οποίος αφού παρουσιάστηκε στο 
∆ικαστήριο, χωρίς δεσμά, όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά 
του κλπ., αποκρίθηκε ότι ονομάζεται: Π. Ι. του Ε. και της Ε., ετών **, που 
γεννήθηκε το ** στην ** και κατοικεί στους ** (**), πρώην Στρτης (ΠΒ), με 
ΣΑ:**, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος.  
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος συνέστησε στον κατηγορούμενο να προσέξει την 
κατηγορία και τη σχετική με αυτή συζήτηση, συγχρόνως δε τον πληροφόρησε 
ότι έχει δικαίωμα να αντιτάξει στην κατηγορία πλήρη έκθεση των ισχυρισμών 
του καθώς και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του, μετά την εξέταση κάθε 
μάρτυρα ή την έρευνα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και τον 
ρώτησε εάν έχει συνήγορο, αυτός δε αποκρίθηκε ότι δεν έχει διορίσει 
συνήγορο για την υπεράσπισή του. 
 

‘Υστερα ο Εισαγγελέας, αφού ζήτησε και πήρε το λόγο, απάγγειλε 
συνοπτικά την κατηγορία που αναφέρεται στο ανωτέρω υπ`αριθμ. 1484/2006 
θέσπισμα και είπε ότι για την υποστήριξή του δεν κάλεσε μάρτυρες, ενώ 
πρότεινε την ανάγνωση των εγγράφων που βρίσκονται στη δικογραφία, ήτοι 
της από 20-3-2006 έκθεσης εξετάσεως του μάρτυρα Λ. Σ., της από 20-3-2006 
έκθεσης εξετάσεως του μάρτυρα Ε. Κ., της από 20-3-2006 έκθεσης εξετάσεως 
του μάρτυρα Κ. ∆., των από 17-2-2006 και 4-3-2006 αποσπασμάτων 
ημερησίων διαταγών της 88 ΜΕ Α/Α Π, του από 15-2-2006 σηματικού 
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εγγράφου του ΚΕΠΒ/ΣΛ, της από 30-3-2006 έκθεσης σύλληψης του 
κατηγορουμένου και του ΑΦΜ του κατηγορουμένου.  
  

Έπειτα 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 Εισαγγελέως για την ανάγνωση των παραπάνω εγγράφων. 

. 
Αφού το ∆ικαστήριο διασκέφτηκε μόνο, σύμφωνα με το νόμο, επάνω 

στην έδρα του, με παρόντα τον Γραμματέα, με απόφασή του που λήφθηκε 
παμψηφεί και απαγγέλθηκε από τον Πρόεδρο αμέσως και σε δημόσια 
συνεδρίαση, δέχθηκε την πρόταση του Εισαγγελέα και διέταξε την ανάγνωση, 
στην κατάλληλη στιγμή της διαδικασίας, των εγγράφων που πρότεινε.  

 
‘Επειτα ο Πρόεδρος ανέγνωσε την από 20-3-2006 έκθεση εξετάσεως 

του μάρτυρα Λ. Σ., την από 20-3-2006 έκθεση εξετάσεως του μάρτυρα Ε. Κ., 
την από 20-3-2006 έκθεση εξετάσεως του μάρτυρα Κ. ∆., τα από 17-2-2006 
και 4-3-2006 αποσπάσματα ημερησίων διαταγών της 88 ΜΕ Α/Α Π, το από 
15-2-2006 σηματικό έγγραφο του ΚΕΠΒ/ΣΛ, την από 30-3-2006 έκθεση 
σύλληψης του κατηγορουμένου και το ΑΦΜ του κατηγορουμένου.  
 
 Έπειτα ο Πρόεδρος κάλεσε τον κατηγορούμενο να απολογηθεί για 
την εις βάρος του κατηγορία, αυτός δε απολογήθηκε όπως παρακάτω:  
Όταν πήρα μετάθεση από το Κέντρο παρουσίασα ψυχολογικά προβλήματα και 
δεν πήγα στην νέα μου Μονάδα. Έχω πάρει τρεις αναβολές. Ο πατέρας μου 
μας έχει εγκαταλείψει επειδή έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Είχα αποπειραθεί στο 
παρελθόν να αυτοκτονήσω κόβοντας τις φλέβες μου με μαχαίρι λόγω των 
οικογενειακών προβλημάτων. Μόνος μου παρουσιάσθηκα στην Στρατονομία. 
Όταν πήγα να πάρω το πλοίο στον Πειραιά για Λήμνο είχαν απεργία στα 
καράβια. Ύστερα μου είπαν ότι το πλοίο για Λήμνο έφευγε από το λιμάνι του 
Λαυρίου και όχι του Πειραιά.  
 
 Μετά την απολογία του κατηγορουμένου, ο Πρόεδρος του υπέβαλε 
ερωτήσεις και κατόπιν έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα, στους ∆ικαστές και 
στους Στρατοδίκες για να απευθύνουν ερωτήσεις στον κατηγορούμενο ή να 
ζητήσουν διευκρινίσεις. Ο κατηγορούμενος απάντησε όπως αναφέρεται στην 
απολογία του. 
 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ρώτησε όλους τους ανωτέρω και τον 
κατηγορούμενο 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 ν’ 
αγορεύσει. 

 
Ο Εισαγγελέας, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε όπως 

κηρυχθεί ο κατηγορούμενος ένοχος σύμφωνα με το κατηγορητήριο. 
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Ο κατηγορούμενος, όταν τον ρώτησε ο Πρόεδρος αν έχει να προσθέσει 
κάτι για την υπεράσπισή του, απάντησε αρνητικά.  
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος  κήρυξε το τέλος της συζήτησης .  
 

 Το ∆ικαστήριο, αφού διασκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο, μυστικά επί 
της έδρας, κατάρτισε και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του 
∆ικαστηρίου, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 παρ.1 περ.β΄ του ΣΠΚ 

(του κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν.2287/95) λιποτάκτης στο εσωτερικό 
είναι ο στρατιωτικός που έλαβε άδεια απουσίας ή μετακινείται μεμονωμένα 
από ένα σώμα σε άλλο και δεν εμφανίζεται στο σώμα του σε δεκαπέντε 
ημέρες από την προσδιορισμένη ημέρα εμφανίσεως ή μεταθέσεώς του στον 
προορισμό του. Κατά την έννοια του άρθρου αυτού, ως άδεια νοείται εκείνη, 
κατά την οποία ο στρατιωτικός χαρακτηρίζεται στους ελέγχους ως απών, 
σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανονισμούς. Τέτοιες είναι οι άδειες που 
διαρκούν μία ημέρα (ένα εικοσιτετράωρο) και περισσότερο. Επομένως δεν 
εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου αυτού ολιγόωρες άδειες απουσίας ή η 
διανυκτέρευση εκτός της μονάδος (βλ. άρθρα 35 παρ.1 στοιχ.α΄ και β΄ και 37 
παρ.1 του π.δ. 130/84 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο 
Στρατό»). Η λιποταξία είναι έγκλημα γνησίας παραλείψεως. Η αντικειμενική 
του υπόσταση, όπως αυτή τυποποιείται στο άρθρο 33 παρ.1 περ.β΄ ΣΠΚ, 
περιλαμβάνει ως τρόπο τελέσεως όχι κίνηση, αλλά αδράνεια η οποία 
λειτουργεί ως αιτιακή συνθήκη στην πρόκληση του αποτελέσματος της βλάβης 
του εννόμου αγαθού της στρατιωτικής υπηρεσίας (βλ. Αδ.Παπαδαμάκη, 
Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο, 1997, σελ. 142 επ.). Πρόκειται βέβαι και για 
έγκλημα διαρκές, η διακοπή του οποίου επέρχεται με τη συμπλήρωση του 45ου 
έτους της ηλικίας του λιποτάκτη, με την επανεγγραφή του λιποτάκτη στη 
μονάδα του ή την παρουσίασή του σε φρουραρχείο, με τη σύλληψή του για 
λιποταξία ή την παρουσίασή του στην αρμόδια στρατιωτική δικαστική αρχή για 
τη λιποταξία του 9άρθρο 52 παρ.2 Ν.3421/05). Για την πλήρωση της 
υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της λιποταξίας απαιτείται δόλος 
(έστω και ενδεχόμενος), παρ’ όλο που δεν αναφέρεται ρητά στη νομοτυπική 
μορφή του εγκλήματος, αλλά υπονοείται εφ’ όσον πρόκειται για πλημμέλημα 
(ή κακούργημα κατά τις διακρίσεις της ως άνω διατάξεως) και δεν υπάρχει 
ειδική ποινική πρόβλεψη λιποταξίας από αμέλεια (βλ. άρθρο 26 παρ.1 εδ.α΄ 
και β΄ ΠΚ). Στην προκειμένη περίπτωση ο δράστης πρέπει να γνωρίζει, έστω 
και με ενδεχόμενο δόλο ότι έχει υποχρέωση για (έγκαιρη) επάνοδο ή εμφάνιση 
στη μονάδα του εντός δεκαπέντε ημερών από την προσδιορισμένη ημέρα 
εμφανίσεώς του ή μεταθέσεώς του στον προορισμό του και να θέλει να 
παραβιασθεί η υποχρέωση αυτή, δηλαδή να αποδεσμευθεί από το ενεργό 
πλαίσιο ασκήσεως της υπηρεσίας. Πρόσθετος σκοπός αποφυγής της 
στρατεύσεως δεν απαιτείται (βλ. Αδ.Παπαδαμάκη, όπ.π. σελ.150-151).  

Επειδή στην κρινόμενη περίπτωση από την αποδεικτική διαδικασία και 
συγκεκριμένα την ανάγνωση των μαρτυρικών καταθέσεων της προδικασίας 
και των λοιπών εγγράφων που αναφέρονται στα πρακτικά, σε συνδυασμό με 
την απολογία του κατηγορουμένου, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, όταν 
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υπηρετούσε ως στρατιώτης (ΠΒ) στην 88 ΜΕ Α/Α Π, ενώ έλαβε από το **, 
όπου υπηρετούσε προηγουμένως, φύλλο πορείας για τη νέα μονάδα του ** με 
ημερομηνία διαγραφής του από το ** την 15-2-2006, όφειλε δε, 
μετακινούμενος μεμονωμένα, να παρουσιασθεί την 16-2-2006 στη νέα του 
μονάδα, δεν εμφανίσθηκε την ημερομηνία αυτή ούτε εντός δεκαπέντε ημερών 
από αυτήν, αλλά παρέμεινε στο εσωτερικό της χώρας, με αποτέλεσμα να 
κηρυχθεί λιποτάκτης από την 4-3-2006 μέχρι την 30-4-2006, οπότε και 
συνελήφθη στην Αθήνα από όργανα του 951 ΤΣΝ. Ο κατηγορούμενος κατά 
την απολογία του προέβαλε σοβαρά οικογενειακά και προσωπικά 
προβλήματα, εξαιτίας των οποίων κατέστη λιποτάκτης, πλην όμως, κατά την 
κρατούσα γνώμη του ∆ικαστηρίου, αυτά -για την απόδειξη των οποίων 
μάλιστα ουδέν στοιχείο προσκομίσθηκε- απλώς εξηγούν τον λόγο της 
λιποταξίας και δεν αίρουν ούτε δημιουργούν αμφιβολίες ως προς το στοιχείο 
του δόλου. Επομένως κατά την κρατούσα γνώμη του ∆ικαστηρίου ο 
κατηγορούμενος πρέπει να κριθεί ένοχος της λιποταξίας στο εσωτερικό, για 
την οποία κατηγορείται. Το μέλος του ∆ικαστηρίου όμως, η Στρ.∆ικαστής ∆΄ 
Αικ.Καρκαλούσου, έχει την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθεί αθώος λόγω 
αμφιβολιών ως προς τον δόλο, γενομένων δεκτών των προπαρατεθεισών 
αιτιάσεων του κατηγορουμένου. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 

∆ικάζει τον παρόντα κατηγορούμενο Π. Ι. του Ε. και της Ε., ετών **, 
που γεννήθηκε το ** στην ** και κατοικεί στους ** (**), πρώην Στρτη (ΠΒ), με 
ΣΑ:** 

 
Κηρύσσει αυτόν, παμψηφεί, ένοχο λιποταξίας στο εσωτερικό σε 

ειρηνική περίοδο, πράξεως που φέρεται ότι τελέσθηκε στο στρατόπεδο της **, 
το από 4-3-2006 έως 30-4-2006 χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα του ότι:  

Ενώ ήταν στρατιωτικός, δηλαδή Στρτης (ΠΒ) και υπηρετούσε στην **, 
την 4-3-2006 στο στρατόπεδο της μονάδας του κατέστη λιποτάκτης στο 
εσωτερικό σε ειρηνική περίοδο. Συγκεκριμένα, ενώ είχε λάβει φύλλο πορείας 
από το **, όπου υπηρετούσε, για τη νέα του μονάδα **, με ημερομηνία 
διαγραφής του από το ** την 15-2-2006, όφειλε δε, μετακινούμενος 
μεμονωμένα, να παρουσιασθεί την 16-2-2006 στο νέο σώμα, όπου ανήκε, 
δηλαδή στην **, δεν εμφανίστηκε την ημερομηνία αυτή στη μονάδα του, ούτε 
εντός δεκαπέντε ημερών από την ανωτέρω προσδιορισμένη ημέρα εμφάνισής 
του στο σώμα του, αλλά παρέμεινε  στο εσωτερικό της χώρας, με αποτέλεσμα 
να κηρυχθεί λιποτάκτης από την 4-3-2006 μέχρι την 30-4-2006, οπότε και 
συνελήφθη στην Αθήνα από όργανα του 951 ΤΣΝ, την πράξη του δε αυτή 
τέλεσε σε ειρηνική περίοδο. 
 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο σε 
δημόσια συνεδρίαση. 
            
          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 Ο Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε όπως, 
αφού γίνει δεκτό ότι συντρέχουν υπέρ του κηρυχθέντος ενόχου 
κατηγορουμένου, οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ. 2α΄ του 



 - 5 - 
 

ΠΚ, επιβληθεί σε αυτόν ποινή φυλακίσεως ενός (1) μηνός, η οποία να 
μετατραπεί σε χρηματική προς πέντε (5) ευρώ ημερησίως και η εκτέλεσή της 
να ανασταλεί για τρία (3) χρόνια. 

 
Ο κατηγορούμενος, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, ζήτησε την 

επιείκεια του ∆ικαστηρίου. 
 
Το ∆ικαστήριο, αφού διασκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρόντα 

τον Γραμματέα, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω άρθρα: 213 παρ.1 ΣΠΚ, 
339, 343, 364, 368, 369, 370, 371 και 582, 597 ΚΠ∆, το άρθρο 3 του 
Ν.663/77, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ.12 του Ν.1738/87, 
το άρθρο 82 παρ.4 ΠΚ και τις υπ`αριθμ.58553/06 και 58554/06 Αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ 776 Β΄/28-6-
06), εξέδωσε την ακόλουθη απόφαση την οποία ο Πρόεδρος ανακοίνωσε 
αμέσως στο ακροατήριο. 
 

Επειδή η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος 
προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα: 1, 3, 33 παρ.1 περ.β΄ και 2 περ.α΄ 
εδ.α΄ του ΣΠΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 14, 16, 17, 
18 εδ.β΄, 26 παρ.1 εδ.α΄, 27 παρ.1 ΠΚ.  
 
   Επειδή κατά τα άρθρα 79 και 80 ΠΚ, το ∆ικαστήριο κατά την 
επιμέτρηση της ποινής, λαμβάνει υπόψη του, τόσο τη βαρύτητα του 
εγκλήματος, όσο και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, που 
κηρύχθηκε ένοχος. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το 
∆ικαστήριο αποβλέπει στη βλάβη που προξένησε το έγκλημα, ή τον κίνδυνο 
που προκάλεσε, στη φύση, στο είδος και στο αντικείμενο του εγκλήματος 
καθώς επίσης, σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που 
συνόδευαν την εκτέλεσή του, ως και στην ένταση του δόλου του 
κατηγορουμένου. Κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του 
κατηγορουμένου το ∆ικαστήριο σταθμίζει ιδίως το βαθμό της εγκληματικής του 
διάθεσης που εκδήλωσε κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια 
εξετάζει τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή 
που του δόθηκε και το σκοπό που επιδίωξε, τον χαρακτήρα του και τον βαθμό 
της ανάπτυξής του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την 
προηγούμενη ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξεως και μετά 
την πράξη, ιδίως την μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να 
επανορθώσει τις συνέπειες της πράξεως, συνάμα δε και τους οικονομικούς 
του όρους. Έχοντας όλα τα στοιχεία αυτά υπόψη το ∆ικαστήριο αφού δέχθηκε 
ομόφωνα, ότι συντρέχουν υπέρ του κατηγορουμένου που κηρύχθηκε ένοχος 
οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ. 2 α΄ ΠΚ για το λόγο ότι ο 
κατηγορούμενος έζησε ως το χρόνο που έγινε το έγκλημα, έντιμη ατομική, 
οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή, κρίνει ότι πρέπει να 
επιβληθεί σ΄ αυτόν ποινή φυλακίσεως ενός (1) μηνός. 
 

Επειδή η παραπάνω περιοριστική της ελευθερίας ποινή δεν υπερβαίνει 
το έτος, μετατρέπεται αυτοδίκαια από το νόμο σε χρηματική ποινή. 
 

Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη, την οικονομική κατάσταση του 
καταδικασθέντος κατηγορουμένου, η οποία είναι μετρία, κρίνει ότι πρέπει να 
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καθορίσει το ποσό της μετατροπής σε πέντε ευρώ (5,00€), για κάθε μία ημέρα 
φυλακίσεως. 
 

Επειδή κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ΠΚ, που 
εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΣΠΚ 
«Αν κάποιος που δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για κακούργημα ή 
πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανωτέρα των έξι (6) μηνών 
με μία μόνη ή με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν 
συνολικώς το ανωτέρω όριο, καταδικαστεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει  
τα δύο (2) έτη, το ∆ικαστήριο  με την απόφασή  του  διατάσσει την αναστολή 
της ποινής για ορισμένο διάστημα που δεν μπορεί να είναι  κατώτερο από 
τρία (3) έτη και ανώτερο από πέντε (5) έτη…». 
 

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση ο παραπάνω κατηγορούμενος 
που κηρύχθηκε ένοχος δεν έχει μέχρι σήμερα καταδικαστεί αμετακλήτως για 
κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανωτέρα 
των έξι (6) μηνών, με μία μόνη ή με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές 
δεν υπερβαίνουν συνολικώς το ανωτέρω όριο, όπως αυτό προκύπτει από 
προφορική δήλωση του ιδίου, πρέπει να διαταχθεί η αναστολή εκτελέσεως 
της ποινής που θα του επιβληθεί σήμερα  για τρία (3) έτη. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ 
 

Καταδικάζει, παμψηφεί, τον κατηγορούμενο που κηρύχθηκε ένοχος, 
σε ποινή φυλακίσεως ενός (1) μηνός για την πράξη της λιποταξίας στο 
εσωτερικό σε ειρηνική περίοδο, καθώς και στα έξοδα της ποινικής 
διαδικασίας, το ποσόν των οποίων ορίζει σε ογδόντα πέντε (85) Ευρώ.  

 
Μετατρέπει, παμψηφεί, την περιοριστική της ελευθερίας ποινή που 

επιβλήθηκε στον καταδικασθέντα, σε χρηματική ποινή και καθορίζει το ποσόν 
της  μετατροπής σε πέντε (5) Ευρώ ημερησίως. 

 
Αναστέλλει, παμψηφεί, την εκτέλεση της, ως άνω στερητικής της 

ελευθερίας ποινής, για τρία (3) έτη. 
 

 Κατόπιν, αφού ο Πρόεδρος δημοσίευσε την ίδια ημέρα στο ακροατήριο 
του δικαστηρίου και σε δημόσια συνεδρίαση την πιο πάνω απόφαση, 
γνωστοποίησε στον καταδικασθέντα ότι έχει δικαίωμα από το νόμο να ασκήσει 
κατά της αποφάσεως το ένδικο μέσο της  ε φ έ σ ε ω ς,  σύμφωνα με τους 
ειδικούς ορισμούς γι΄ αυτό. 
 

Τέλος ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στον καταδικασθέντα με ποιους 
όρους του δόθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής και τις συνέπειες σε 
περίπτωση παραβιάσεως των όρων  αυτών. 

 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στο ακροατήριο. 

           
            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


