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΄
Άμεσες καταγγελίες

ΕΛ.ΑΣ.: Γενική ανακριτική αρμοδιότητα.

Καθ’ ύλην (και τόπον) αρμόδιες υπηρεσίες.

Ανώνυμες καταγγελίες

Ποινική Δικονομία

Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπαγγέλτως ύστερα από 

αναφορά, μήνυση ή άλλη πληροφορία ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη (αρθ. 37 

ΚΠοινΔικ).

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο 

εισαγγελέα ο,τιδήποτε πληροφορούνται με κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται 

αυτεπαγγέλτως. (αρθ. 38 παρ. 1 ΚΠοινΔικ).

Την ποινική δίωξη ασκεί στο όνομα της Πολιτείας ο εισαγγελέας των πλημμελειοδικών (αρθ. 

27 παρ. 1 ΚΠοινΔικ). 

Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να ενεργεί προκαταρκτική εξέταση για να κρίνει αν 

πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη. (αρθ. 30 παρ. 1 ΚΠοινΔικ).
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Ποινική Δικονομία

Μ́ήνυση ή αναφορά η οποία υποβάλλεται ανωνύμως, τίθεται στο αρχείο από τον ΕισΠλημ. 

(σχετικά βλ. αρθ 43 παρ. 3) Όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, διατάσει τη διενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης. (43 παρ. 5 ΚΠοινΔικ).

Αρθ 43 παρ. 3: Αν η μήνυση, αναφορά κ.λπ. δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς 

αβάσιμη κ.λπ., ο ΕισΠλημ. τη θέτει στο αρχείο και υποβάλλοντας τη δικογραφία στον 

ΕισΕφ. Αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε δίωξη. Ο ΕισΕφ. Μπορεί να 

παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση ή άσκηση ποινικής δίωξης. 

Η ανώτατη εποπτεία του ανακριτικού έργου ανήκει στον εισαγγελέα εφετών. Έχει το 

δικαίωμα να ενεργεί προκαταρκτική εξέταση για κάθε έγκλημα που γίνεται στην περιφέρειά 

του, εφόσον δεν έχει διαταχθεί προηγουμένως προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα 

πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας εφετών, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που 

ενήργησε, είτε αρχειοθετεί την υπόθεση, εφόσον στο μεταξύ ο εισαγγελέας 

πλημμελειοδικών δεν έχει κινήσει την ποινική δίωξη για την ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να 

κινηθεί η ποινική δίωξη. (32 ΚΠοινΔικ).
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Ενημέρωση του καταγγέλλοντος ανωνύμως

Άλλες δυνατότητες

1. Αναφορά σε περιβαλλοντική οργάνωση.

2. Αναφορά σε Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όσο πληρέστερος ο φάκελλος και αναλυτικά και ακριβή τα στοιχεία, τόσο αυξάνουν οι
πιθανότητες μια περιβαλλοντική οργάνωση / ΦΔΠΠ να ασχοληθεί, επομένως και να
προχωρήσει η υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις μπορούν να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες,
ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας
και μόνο και με αίτημα ιδίως την αποκατάσταση των πραγμάτων, στο μέτρο που είναι
δυνατή.

3. Χρήση της ειδικής εφαρμογής για έξυπνες συσκευές του έργου Life Natura Themis
για την αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο των τελούμενων περιβαλλοντικών
αυθαιρεσιών.
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


