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25η ∆ιδακτική Ενότητα  
 

Π Ο Ι Ν Ι Κ Η  ∆ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α  -  ∆ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  
Ο Ρ Γ Α Ν Α  

ΠΟ ΙΝ ΙΚΑ  ∆ ΙΚΑΣΤΗΡ Ι Α  

Μεικτό Ορκωτό ΕφετείοΜεικτό Ορκωτό

Τριµελές ΕφετείοΤριµελές Πληµµελειοδικείο

Μονοµελές Πληµµελειοδικείο

Μονοµελές ΠληµµελειοδικείοΠταισµατοδικείο

1ου ΒΑΘΜΟΥ 2ου ΒΑΘΜΟΥ

Τριµελές Πληµµελειοδικείο

ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Αναθεωρητικό ∆ικαστήριοΣτρατιωτικά ∆ικαστήρια
(στρατοδικεία, ναυτοδικεία, αεροδικεία)

Τριµελές Εφετείο ΑνηλίκωνΤριµελές ∆ικαστήριο Ανηλίκων

Μονοµελές ∆ικαστήριο Ανηλίκων Τριµελές ∆ικαστήριο Ανηλίκων

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Τριµελές Εφετείο Πενταµελές Εφετείο

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 
 
 
 
Ελληνικό  
∆ικαστήριο  
σε ώρα  
συνεδρίασης 
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� Εργασία για το σπίτι ή θέµα συζήτησης στην τάξη 

 
♦ Να εκφράσετε αιτιολογηµένα την άποψή σας για την αναγκαιότητα επιβολής 
ή όχι της ποινής. Στην καταφατική περίπτωση, ποια ποινή θεωρείτε 
προτιµότερη, την ήπια ή την αυστηρή; Στην αρνητική περίπτωση, ποια 
µέτρα προτείνετε αντί της ποινής;  

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος» 
 
Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες.  

1. Ο εισαγγελέας εκπροσωπεί στο δικαστήριο το νόµο και τη 
δηµόσια τάξη.  

 

Σ Λ 

2. Στο πταισµατοδικείο την ποινική δίωξη ασκεί ο δικαστικός 
γραµµατέας.  

 

Σ Λ 

3. Ο εισαγγελέας συµµετέχει, όπως και οι δικαστές, στη 
λήψη των δικαστικών αποφάσεων.  

 

Σ Λ 

4. Οι δικαστές δεν δέχονται εντολές, υπακούουν µόνο στο 
Σύνταγµα και στους νόµους.  

 
Σ Λ 

5. Στα Μικτά Ορκωτά ∆ικαστήρια συµµετέχουν τρεις 
µόνιµοι δικαστές και τέσσερις λαϊκοί δικαστές.  

 

Σ Λ 

6. Το Ανώτατο Ποινικό ∆ικαστήριο της χώρας είναι το 
Συµβούλιο της Επικρατείας.  

 

Σ Λ 

7. Οι ένορκοι είναι επιφανείς πολίτες και επιβάλλουν ποινές.  Σ Λ 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1.  Τα πρόσωπα που αντιπαρατίθενται στη ποινική δίκη αποκαλούνται:  
α) ενάγοντες 
β) διάδικοι 
γ) αντίπαλοι 
δ) διαφωνούντες 
 

2.  Την ποινική δίωξη ασκεί:  
α) ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών 
β) ο δικαστικός γραµµατέας 
γ) ο εισαγγελέας 
δ) ο ανακριτικός υπάλληλος 
 

Ερώτηση αντιστοίχησης 
 

Να γράψετε στο κενό αριστερά το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που 
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. (Σε κάθε δεδοµένο της Α΄ στήλης 
αντιστοιχεί ένα µόνο από τα δεδοµένα της Β΄ στήλης).  
 

Α΄   Β΄   

 

1.  ___  ∆ιάδικοι 

2.  ___  Ένορκοι 

3.  ___  Εισαγγελέας 

4.  ___  ∆ηµόσιος κατήγορος 

5.  ___  ∆ικαστές 

α)  απλοί πολίτες, που ασκούν 
δικαστικά καθήκοντα 

β)  εκπρόσωπος του νόµου και της 
δηµόσιας τάξης 

γ)  πρόσωπα που υποστηρίζουν την 
ποινική αξίωση ή εναντιώνονται 
σ� αυτήν 

δ)  τα πρόσωπα που επιβάλλουν τις 
ποινές 

ε)  ασκεί την ποινική δίωξη στο 
Πταισµατοδικείο 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης  

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1.  Ο ������� είναι το πρόσωπο που βάζει σε κίνηση την ποινική δίκη.  
2. ∆ιάδικοι είναι τα πρόσωπα που συµµετέχουν στην ποινική δίκη για να 

�������  την ποινική αξίωση ή για να ������� σ� αυτήν.  
3. Ποινική ∆ικονοµία είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου, οι οποίοι ορίζουν 
τα �������  και τη ������� του Ποινικού ∆ικαίου.  

 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

Να απαντήσετε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Να αναφέρετε τα Ποινικά ∆ικαστήρια που δικάζουν πληµµελήµατα.  
2. Να αναφέρετε τα Ποινικά ∆ικαστήρια που δικάζουν εγκλήµατα ανηλίκων. 
3. Τι είναι οι ένορκοι και σε ποια δικαστήρια συµµετέχουν;  
4. Τι ελέγχει ο Άρειος Πάγος; 
5. Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά που κατοχυρώνουν την 
ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. 
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