
ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

 

Η διαδικασία στο ακροατήριο του Πταισματοδικείου   

         Κατά το άρθρο 115 ΚΠΔ,  το Πταισματοδικείο δικάζει  τα 

πταίσματα, εκτός από εκείνα  που ανήκουν στην αρμοδιότητα του 

Πλημμελειοδικείου και του Δικαστηρίου ανηλίκων (άρθ 112,113 

ΚΠΔ). Ποιες παραβάσεις είναι πταισματικές, προβλέπεται στον 

Ποινικό Κώδικα και στους ειδικούς ποινικούς νόμους. 

Η διαδικασία στο ακροατήριο, αρχίζει με την εκφώνηση της 

πρώτης υπόθεσης, οι υποθέσεις εκφωνούνται με τη σειρά που 

αναγράφονται στο πινάκιο. Εννοείται ότι εάν κάποιος συνήγορος 

ζητήσει προτεραιότητα για κάποιο σοβαρό λόγο, εξετάζεται κατά 

προτεραιότητα. Το ίδιο εάν κάποιος κατηγορούμενος ζητήσει ο 

ίδιος προτεραιότητα για σοβαρό λόγο υγείας κλπ, η υπόθεση του 

εκδικάζεται κατά προτεραιότητα.  

Εκφωνείται το ονοματεπώνυμο του κατηγορούμενου,  ο 

οποίος παρίσταται αυτοπροσώπως κατ’  άρθ. 340ΚΠΔ και μπορεί 

να διορίσει δικηγόρο ως συνήγορο του. Εάν δεν εμφανισθεί 

αυτοπροσώπως,  αλλά εκπροσωπείται από δικηγόρο, όπως είναι 

επιτρεπτό σύμφωνα με το άρθ. 96 ΚΠΔ, ο δικηγόρος διορίζεται με 

έγγραφη δήλωση του εντολέως, η οποία γίνεται όπως ορίζεται 

στην παραγ. 2 εδ. γ αρθ.42 ΚΠΔ. Εάν δεν εμφανίσθηκε ο 

κατηγορούμενος, ελέγχεται η νόμιμη κλήτευση αυτού. Εάν δεν 

κλητεύθηκε νόμιμα, όπως αυτό προκύπτει απ’ το υπάρχον στην 

δικογραφία αποδεικτικό κλήσης, το οποίο αποδεικτικό πρέπει να 

περιέχει όσα ορίζει το άρθ. 161ΚΠΔ, το δικαστήριο κηρύσσει 

απαράδεκτη την συζήτηση ελλείψει νομίμου  κλητεύσεως. Εάν δεν 



υπάρχει στην δικογραφία αποδεικτικό που σημαίνει ότι δεν 

κλητεύθηκε, το Δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη την συζήτηση 

ελλείψει κλητεύσεως. Το κλητήριο θέσπισμα και η κλήση προς τον 

κατηγορούμενο, πρέπει να περιέχει όσα ορίζονται στο αρθ. 

321ΚΠΔ, με ποινή ακυρότητας αυτών. Εάν ο κατηγορούμενος είναι 

απών καιτι  κλητεύθηκε, τότε η συζήτηση  προχωρεί σαν ήταν 

παρών , κατ’ αρθ.340 παρ. 3 ΚΠΔ . 

Εκφώνηση των ονοματεπωνύμων των μαρτύρων. Σε 

περίπτωση μη εμφάνισης αυτών, έλεγχος της νόμιμης κλήτευσης 

των. Εάν κάποιος μάρτυρας παρότι κλητεύθηκε νόμιμα δεν 

εμφανίσθηκε, σε κάθε περίπτωση καταδικάζεται ως λιπομάρτυρας 

σε πρόστιμο 40 έως 85 ευρώ, ανεξάρτητα από την αναβολή της 

δίκης, όπως ορίζει το αρθ. 231 παρ. 1 ΚΠΔ. ‘Όμως εάν ανακληθεί 

η έγκληση, ο λιπομάρτυρας δεν τιμωρείται. Το ίδιο δεν τιμωρείται 

εάν το δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη την συζήτηση ελλείψει 

κλητεύσεως του κατηγορούμενου.  

Εάν τώρα ο κατηγορούμενος, οι διάδικοι και οι μάρτυρες 

εμφανίσθηκαν, παρότι δεν κλητεύθηκαν νόμιμα ή μέσα στις 

οριζόμενες απ’ το αρθ. 166ΚΠΔ προθεσμίες, και δεν πρόβαλαν 

καμία αντίρρηση για την πρόοδο της δίκης, η ακυρότητα της 

κλήσης ή του κλητήριου θεσπίσματος, καθώς και η ακυρότητα της 

επίδοσης, καλύπτονται όπως ορίζει το άρθ. 174  παρ. 2 ΚΠΔ. 

Οπότε η συζήτηση προχωρεί κανονικά.  

Με την έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο, ο 

κατηγορούμενος και οι μάρτυρες κάθονται στις ορισμένες γι’ 

αυτούς θέσεις,  Μόλις ληφθούν τα πλήρη στοιχεία του 

κατηγορουμένου από τον διευθύνοντα της συζήτηση, δηλαδή του 



Πταισματοδίκη, κατ’άρθ 342 ΚΠΔ, απαγγέλλεται συνοπτικά η 

κατηγορία από τον Δημόσιο Κατήγορο  κατ’ άρθ. 343 ΚΠΔ 

Στη συνέχεια εξετάζονται τυχόν αιτήματα αναβολής εκ 

μέρους των διαδίκων. Οι αναβολές δίδονται μόνον όπως ορίζει το 

άρθρο 349 ΚΠΔ.  Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιμο, την οποία 

το δικαστήριο ανακοινώνει στους παρόντες διαδίκους, μάρτυρες 

και στη μετ’ αναβολή  δικάσιμο κλητεύονται μόνον οι απόντες, άρθ. 

349 παρ. 5 ΚΠΔ. 

Κατόπιν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως η καθ’ ύλην αρμοδιότητα 

του Πταισματοδικείου, κατ’ άρθ, 120 ΚΠΔ. Εάν κρίνει ο 

Πταισματοδίκης ότι είναι αναρμόδιο καθ’  ύλη το Πταισματοδικείο, 

παραπέμπει την υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Όταν το 

πταίσμα τέλεσε ανήλικος, τότε παραπέμπτει στον αρμόδιο 

Εισαγγελέα Ανηλίκων , (άρθ. 120  σε συνδυασμό με άρθ. 113 ΚΠΔ 

Τυχόν ένσταση κατά τόπο αναρμοδιότητας, προτείνεται σε 

οποιαδήποτε στάδιο έως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, 

κατ ‘ αρθ. 126 ΚΠΔ.  

Ενδέχεται , και είναι αρκετά συχνό, ο ίδιος κατηγορούμενος  

να είναι κατηγορούμενος , να είναι κατηγορούμενος  στην ίδια 

δικάσιμο, όχι μόνο σε μία αλλά σε περισσότερες , διαφορετικές  

υποθέσεις , λόγω διαφορετικών μηνύσεων που έχουν υποβληθεί  

σε βάρος  του από την Αστυνομική Αρχή , για πταισματικές 

παραβάσεις που έχει τελέσει  αυτός, είτε συγχρόνως , είτε σε 

διαφορετικούς  χρόνους  και τόπους.  Στην περίπτωση αυτή , εάν ο 

κατηγορούμενος ζητήσει  την συνεκδίκαση των υποθέσεων  σε 

βάρος του που αναγράφονται  στο ίδιο πινάκιο, εξετάζουμε τη 

δυνατότητα αυτή , όταν κρίνουμε ότι τα  αδικήματα είναι συναφή. 



Τότε, αναγράφουμε  πάνω στη μία  εκ των συνεκδικαζομένων  το 

εξής:  « ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ  ΤΙΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ…… 

ΤΑΔΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ 

ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΑ 128,129 Κ.Π.Δ». Τα δικαστικά έξοδα  εκ  50 ευρώ  

επιβάλλονται μόνο στην  εκδικασθείσα , όχι  στις 

συνεκδικασθείσες. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανάκλησης της έγκλησης από 

τον εγκαλούντα στο ακροατήριο και αποδοχή αυτής από τον 

κατηγορούμενο κατ’ αρθ. 120ΠΚ σε συνδυασμό με το άρθ. 52 

ΚΠΔ.    

Όταν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία κατ’ αρθ. 350 επ 

ΚΠΔ, πριν αρχίσει η εξέταση των μαρτύρων, ο δικαστής ζητά από 

τους μάρτυρες να αποχωρήσουν απ’ την αίθουσα στο ειδικό 

δωμάτιο και εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, να απομακρυνθούν. Οι 

μάρτυρες εξετάζονται με την σειρά, πρώτα οι μάρτυρες κατηγορίας 

και στη συνέχεια οι μάρτυρες που πρότεινε ο κατηγορούμενος με 

δήλωση του στο ακροατήριο. Ο τρόπος εξέτασης των μαρτύρων 

αναφέρεται στα άρθρα 357, 358, 359 ΚΠΔ. Προσοχή εδώ στην 

περίπτωση της παραγρ. 4, εδάφ. β και γ, άρθ. 357, κατά την οποία 

ο μάρτυρας που εξετάζεται στο ακροατήριο, είχε καταθέσει κατά 

την προδικασία. Η κατάθεση του εκείνη δεν διαβάζεται. Μόνο 

επιτρέπεται η ανάγνωση κάποιων περικοπών της κατάθεσης για 

να βοηθηθεί η μνήμη του ή για να του επισημανθούν αντιφάσεις 

του. Αναγιγνώσκονται στο ακροατήριο μόνον οι καταθέσεις εκείνες 

των μαρτύρων, που είχαν δοθεί κατά την προδικασία και οι οποίοι 

μάρτυρες απουσιάζουν στο ακροατήριο, διότι είναι αδύνατη η 

εμφάνιση τους, εξαιτίας εξαιρετικά σοβαρού κωλύματος αυτών, 

σύμφωνα με το άρθ. 365 ΚΠΔ. 



Κατά την αποδεικτική διαδικασία αναγιγνώσκονται στο 

ακροατήριο τα έγγραφα που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια 

αυτής, όπως και αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 364 ΚΠΔ. 

Στο τέλος καλεί ο διευθύνων την συζήτηση τον 

κατηγορούμενο για να απολογηθεί. Ο κατηγορούμενος 

απολογείται, όπως ορίζει το άρθρο 366 ΚΠΔ. 

Όταν τελειώσει η αποδεικτική διαδικασία, ο διευθύνων τη 

συζήτηση δίνει τον  λόγο στον Δημόσιο Κατήγορο, κατόπιν στον 

πολιτικό ενάγοντα, όπου υπάρχει τέτοιος σύμφωνα με το άρθρο 

369ΚΠΔ και τέλος στον κατηγορούμενο ή στον συνήγορο του,  οι 

οποίοι έχουν δικαίωμα να μιλήσουν τελευταίοι.  

Η ποινική δίκη τελειώνει α) με την καταδίκη ή την αθώωση 

του κατηγορουμένου, β) με την οριστική παύση της ποινικής 

δίωξης όταν έχει γίνει ανάκληση της έγκλησης ή όταν έχει 

αμνηστευθεί η πράξη ή έχει παραγραφεί το αξιόποινο της ή όταν  ο 

κατηγορούμενος έχει αποβιώσει  γ) με την κήρυξη της ποινικής 

δίωξης απαράδεκτης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθ.370 

ΚΠΔ. Σε σχέση με την παραγραφή αυτή προβλέπεται στο άρθ.  

111 επ ΠΚ.  

Αφού κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος δίδεται ο λόγος 

στον Δημόσιο Κατήγορο για να προτείνει την ποινή που πρέπει να 

επιβληθεί και για την τυχόν απαίτηση του πολιτικώς ενάγοντος . 

Στην συνέχεια δίδεται ο λόγος στον κατηγορούμενο ή στον 

συνήγορο του, ως προς την προταθείσα ποινή. Τέλος ο 

Πταισματοδίκης απαγγέλει την επιβληθείσα ποινή και την τυχόν 

παρεπόμενη ποινή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθ. 79 επ. 

ΠΚ, για την επιμέτρηση της ποινής. 



 Όσον αφορά τις περιπτώσεις των πταισμάτων, όπου έχουν 

κατασχεθεί πειστήρια (πχ χρήματα που έχουν κατασχεθεί από τα 

αστυνομικά όργανα  στο αδίκημα της επαιτείας του άρθ. 407 ΠΚ), 

στο τέλος της απόφασης αποφασίζεται και η επικύρωση  της 

κατάσχεσης και διατάσσεται η δήμευση των πειστηρίων κατ’  αρθρ, 

373 ΚΠΔ 

Και τώρα έρχομαι στο θέμα των ποινών. Οι προβλεπόμενες 

ποινές στα πταίσματα είναι οι κύριες ποινές που ορίζονται στο 

άρθρο 55 ΠΚ, δηλ η κράτηση και στο άρθ. 57ΠΚ, δηλ το πρόστιμο. 

Και η μεν κράτηση δεν μπορεί να είναι συντομότερη από μία μέρα, 

ούτε να υπερβαίνει τον έναν μήνα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

σε ειδικές διατάξεις, για τις οποίες θα αναπτύξω περισσότερα 

αργότερα. Το δε πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 29 

ευρώ, ούτε ανώτερο από 590 ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

σε ειδικές διατάξεις. Εδώ κάνω μνεία στο άρθρ. 412 παρ. 1 ΠΚ, 

στο οποίο προβλέπεται ότι όποιος είναι υπότροπος, δηλαδή 

τιμωρήθηκε επανειλημμένα, τουλάχιστον όμως δύο φορές μέσα σε 

μία διετία με ποινή κράτησης για το ίδιο ή συγγενές πταίσμα, και 

διαπράξει νέο τέτοιο πταίσμα, τιμωρείται με ποινή κράτησης 

επαυξημένης έως το διπλάσιο εκείνης που προβλέπεται στον νόμο 

για το τελεσθέν πταίσμα. Το ίδιο άνω ισχύει κατ’ άρθρ. 412 παρ. 2 

ΠΚ, εάν από τον συνδυασμό του νέου πταίσματος με τα 

προηγούμενα, αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος διαπράττει πταίσματα 

κατ’ έξιν ή κατ’  επάγγελμα. Ακόμη να μην ξεχνάμε ότι την ποινή 

της κράτησης, την μετατρέπουμε πάντα υποχρεωτικά σύμφωνα με 

το άρθρ. 82ΠΚ και υπολογίζουμε για κάθε ημέρα κράτησης από 5 

ευρώ έως 100 ευρώ.  



Πταισματικές  παραβάσεις προβλέπονται τόσο στον Ποινικό 

Κώδικα, όσο και σε ειδικούς ποινικούς νόμους. Ειδικοί ποινικοί 

νόμοι που προβλέπουν πρόστιμο ή κράτηση, είναι πολλά άρθρα 

του ΚΟΚ. Μπορώ να σας αναπτύξω ποια είναι αυτά τα άρθρα, εάν 

μας περισσέψει χρόνος. Στις διατάξεις αυτές του ΚΟΚ, η ποινή 

κράτησης προβλέπεται μέχρι 6 μήνες, το δε πρόστιμο μέχρι 3000 

ευρώ. Αυτές οι ποινές προβλέφθηκαν με το άρθρ. 31 παρ. 1 του Ν. 

3904/2010. Σε κάποιες δε διατάξεις του ΚΟΚ, προβλέπεται 

αθροιστικά τόσο πρόστιμο, όσο και κράτηση. Επιβάλλονται και οι 

δύο, εκτός εάν το δικαστήριο εφαρμόσει τα άρθρ. 83 και 84 ΠΚ για 

την επιμέτρηση της ποινής, δηλαδή δεχθεί λόγους μείωσης της 

ποινής και επιβάλει μόνον πρόστιμο κατ’ αρθρ. 83 εδ. ε ΠΚ. Ακόμη 

σε κάποιες διατάξεις του ΚΟΚ, προβλέπονται και παρεπόμενες 

ποινές, όπως η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης του 

υπαίτιου. Η παρεπόμενη αυτή ποινή μάλιστα επιβάλλεται 

υποχρεωτικά από τον Πταισματοδίκη. Ενδεικτικά σας αναφέρω τα 

άρθρ. 43 παρ. 1, 3 και άρθρ. 43 παρ. 2γ, 3 ΚΟΚ, όπου 

προβλέπεται η υποχρεωτική αφαίρεση της άδειας ικανότητας 

οδήγησης για διάστημα από ένα έως τρεις μήνες . 

Κάνω ιδιαίτερη μνεία στην παράβαση του άρθρ. 407 ΠΚ, 

που τιμωρεί την επαιτεία με κράτηση έως 6 μήνες ή  με πρόστιμο 

έως 3000 ευρώ, αλλά και με τις δύο αυτές ποινές αθροιστικά. Στην 

περίπτωση της επαιτείας έχουμε όμως το φαινόμενο στην πράξη, 

ο επαίτης να μην έχει ΑΦΜ. Οπότε επιλέγουμε ως 

αποτελεσματικότερη την ποινή της κράτησης, διότι το πρόστιμο 

που τυχόν θα επιβάλλουμε δεν θα έχει πεδίο εφαρμογής-

υλοποίησης της πράξης, καθώς ο επαίτης ούτε μπορεί να  το 

πληρώσει  εάν είναι παρών, ούτε μπορεί  να  βεβαιωθεί το 



πρόστιμο σε ΑΦΜ αυτού. Πταισματικές παραβάσεις που μας 

απασχολούν συχνά στο ακροατήριο, είναι οι α) η αυτοδικία 

κατ΄άρθρον  331 Π.Κ. ,που διώκεται κατ΄έγκληση,  και στο οποίο 

άρθρο  προβλέπεται ποινή  κράτησης   έως 6 μήνες  ή πρόστιμο  

έως 3000 ευρώ, β) η όλως ελαφρά  σωματική βλάβη από αμέλεια  

κατ΄άρθρο  314 παρ. 1β΄ που τιμωρείται μετά από έγκληση .Άλλο 

ένα πταίσμα, που προβλέφθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3 Ν. 

4055/2012, το οποίο αντικατέστησε το άρθρ. 198 παρ. 2 ΠΚ, είναι 

η κακόβουλη βλασφημία του άρθρ. 198 παρ. 2, που επιβάλλει 

κράτηση μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι 3000 ευρώ. 

Με το άρθρο 31 Ν. 3904/2010, προβλέπονται αρκετές 

παραβάσεις που τιμωρούνται ως πταίσματα. Ενδεικτικά σας 

αναφέρω την παραγρ. 2 του άρθρου αυτού, για τα ανασφάλιστα 

οχήματα, που σύμφωνα με το άρθρ. 12 του Ν. 489/76, 

τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι 3000 ευρώ. Ακόμη στις 

παραγράφους 5, 6 ,7 του άνω άρθρ. 31 Ν. 3904/2010, 

προβλέπονται παραβάσεις που τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι 

3000 ευρώ. Στη δε περίπτωση της παραγρ. 8 του άρθρου αυτού, 

προβλέπεται κράτηση μέχρι 5 μήνες και πρόστιμο μέχρι 5000 

ευρώ. Η περίπτωση της παραγράφου  7 του  άρθρου  31, μας 

απασχολεί συχνότατα , αφορά παραβάσεις του Ν. 2734/1999, για 

τα εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα. 

Άλλες πταισματικές παραβάσεις που μας απασχολούν 

συχνά, είναι αυτές που εισήχθησαν με το άρθρ. 38 παρ. 1 του Ν. 

4055/12, όπως ενδεικτικά: Η χωρίς άδεια λειτουργίας   

αρτοποιείου, πρατηρίου άρτου, όπου στο άρθρ. 18 του σχετικού 

νόμου 3256/2007 προβλέπεται κράτηση έως 6 μήνες ή πρόστιμο 

έως 3000 ευρώ. Ακόμη οι παραβάσεις του ΠΔ 778/1980 που 



αφορούν τήρηση  μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών και που τιμωρούνται με κράτηση έως 6 

μήνες ή με πρόστιμο έως 3000 ευρώ. Επίσης η παράβαση του 

άρθρ. 5 παράγραφοι 1, 2, του Ν. 2946/2001, για την χωρίς άδεια 

τοποθέτηση υπαίθριας διαφήμισης.  

Πταισματικές παραβάσεις προβλέπονται σε κάποια άρθρα 

του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969), όπως ενδεικτικά: η παράνομη 

υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων, άρθρο 268, που 

τιμωρείται με πρόστιμο ή κράτηση ή και τις δύο ποινές, εάν η 

προξενεθείσα ζημία δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Στην παράβαση 

αυτή , η κράτηση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 10 ημερών, 

ούτε ανώτερη των 30 ημερών, όπως ορίζεται στο άρθρ. 287 παρ. 

16 του ΝΔ 86/1969.  Η παράνομη θήρα που προβλέπεται στο 

άρθρ. 287 ΝΔ 86/1969, στην οποία παράβαση η κράτηση δεν 

μπορεί να είναι κατώτερη των 10 ημερών η δε μέγιστη των 30 

ημερών.  Σ’ αυτές τις παραβάσεις, χρέη Δημοσίου κατηγόρου στο 

ακροατήριο του Πταισματοδικείου ασκεί ο αρμόδιος υπάλληλος 

Δασαρχείου. Ακόμη ο αρμόδιος υπάλληλος του Δασαρχείου  ασκεί 

καθήκοντα Δημοσίου Κατηγόρου στο Πταισματοδικείο κατά την 

εκδίκαση αγροτικών πταισμάτων , που προβλέπονται στα άρθρα 

37, 38, 39, 40 Ν.3585/2007. Στα αγροτικά πταίσματα η ελάχιστη 

κράτηση που μπορεί να επιβληθεί είναι από μία  ημέρα έως τρεις 

μήνες, η δε επιβαλλόμενη ποινή είναι ή  κράτηση ή πρόστιμο από 

30 ευρώ έως 600 ευρώ.  

Επίσης πταισματικές παραβάσεις προβλέπονται σε κάποια 

άρθρα του ΠΔ 71/88 περί πυροσβεστικών μέσων και μέτρων 

πυρασφάλειας, τα οποία εκδικάζονται το Πταισματοδικείο, με 



κράτηση μέχρι 3 μήνες ή πρόστιμο, ο δε Δημόσιος Κατήγορος  

είναι βαθμοφόρος της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Τέλος οι εφέσιμες ποινές είναι αυτές που αναφέρονται στο 

άρθρο 489 παρ. 1 εδ. α ΚΠΔ, δηλαδή εφέσιμη είναι η ποινή όταν ο 

κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε πρόστιμο πάνω από 1000 

ευρώ, ή σε κράτηση πάνω από σαράντα ημέρες, ή σε χρηματική 

ικανοποίηση προς τον πολιτικώς ενάγοντα πάνω από 100 ευρώ 

συνολικά. 

Τα ένδικα μέσα που επιτρέπεται να ασκούνται κατά  των 

αποφάσεων του Πταισματοδικείου, καθώς και τα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένδικα μέσα, αναφέρονται στα 

άρθρα 462 επ. ΚΠΔ 

Οι προθεσμίες για την άσκηση των ενδίκων μέσων, είναι ένα 

άλλο κεφάλαιο με το οποίο  δεν θα ασχοληθούμε σήμερα, καθώς 

έπεται της διαδικασίας στο ακροατήριο.  

 

 

                                          Θεσσαλονίκη, 18-9-2017 

                                                  Η Εισηγήτρια 

                                            ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΝΝΙΟΥ  

                                           Πταισματοδίκης  Θεσσαλονίκης 


