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Προανακριτικοί 
υπάλληλοι

ΓΕΝΙΚΟΙ & 
ΕΙΔΙΚΟΙ



Μήνυση ή αναγγελία ιδιωτών (40,42 ΚΠΔ)

Ανακοίνωση αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων 
πράξεων (38 ΚΠΔ) -- ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Μηνυτήρια αναφορά χωρίς μηνυόμενο (40,42 
ΚΠΔ)

Ανώνυμη αναφορά (43,παρ.5 ΚΠΔ)



ΑΡΘΡΟ 42 ΚΠΔ: Μήνυση αξιόποινων πράξεων

• «Εκτός από αυτόν που αδικήθηκε και οποιοσδήποτε άλλος έχει το
δικαίωμα να καταγγείλει στην αρχή τις αξιόποινες πράξεις που
διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε με
οποιονδήποτε τρόπο».



Άρθρο 38 ΚΠΔ. - Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης 
πράξης. 

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς 
χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα ο,τιδήποτε πληροφορούνται 
με κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΚΑΙ 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 
ΔΡΑΣΤΗΣ



Ν. Δ 3030/1954 (περί Αγροφυλακής)
`Αρθρ. 138. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ`. Υποχρεώσεις αγρονόμων και οργάνων αγροφυλακής επί

άλλων αδικημάτων. 1. Οι αγρονόμοι και τα όργανα αγροφυλακής οφείλουσι ν`
αναγγέλλωσιν εις την αρμοδίαν καταδιωκτικήν αρχήν τα ων έλαβον γνώσιν άλλα
αδικήματα, ιδιαιτέρως δε τα αφορώντα την ληστείαν, την ζωοκλοπήν και
ζωοκτονίαν, την λαθρεμπορίαν και την βλάβην δημοσίων οδών, γεφυρών και
σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλων δημοσίας χρήσεως πραγμάτων, να ειδοποιώσιν
αμελλητί τον αστυνόμον ή άλλον πλησιέστερον ανακριτικόν υπάλληλον και να
λαμβάνωσιν εν αυτώ όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς εξασφάλισιν της
βεβαιώσεως της πράξεως και του πράξαντος. 2. Επί πλημμελημάτων και
κακουργημάτων επ` αυτοφώρω οι αγρονόμοι και τα όργανα αγροφυλακής οφείλουσι
να προβώσιν εις την σύλληψιν του δράστου και την κατάσχεσιν των όπλων, εργαλείων,
προϊόντων και άλλων πειστηρίων του αδικήματος και να ειδοποιήσωσιν αμελλητί τον
αστυνόμον ή άλλον πλησιέστερον ανακριτικόν υπάλληλον. Ο συλληφθείς οδηγείται
αμέσως εις την εγγυτέραν αστυνομικήν αρχήν δια τα καθ` εαυτήν και λαμβάνονται εν
ταυτώ και όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς εξασφάλισιν της βεβαιώσεως της
πράξεως και του πράξαντος. 3. Διά κοινής του Υπουργού των Εσωτερικών και του
αρμοδίου Υπουργού αποφάσεως ορίζονται και πρόσθετα καθήκοντα και υποχρεώσεις
των οργάνων και των υπαλλήλων αγροφυλακής, η παράβασις των οποίων τιμωρείται
κατά τας οικείας του ποινικού νόμου διατάξεις. Εάν η πράξις ετελέσθη εξ αμελείας
επιβάλλεται φυλάκισις μέχρις ενός έτους. Ο αμετακλήτως καταδικασθείς απολύεται
αυτοδικαίως της υπηρεσίας.



ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΑΥΤΟΨΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

• ΠΟΙΟΣ: Στοιχεία ταυτότητας δράστη

• ΠΟΥ: Τόπος (περιοχή, τοπωνύμιο, θέση): Προσοχή στις 
προστατευόμενες περιοχές 

• ΠΟΤΕ: Χρόνος τέλεσης (ημερομηνία &ώρα)

• ΓΙΑΤΙ: πιθανά κίνητρα – σκοπός

• ΜΕ ΤΙ: μέσα τέλεσης της πράξης 

• ΤΙ: τυπική περιγραφή πράξης



ΤΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΣ

• Περιοχές Natura 2000

• Φυσικά πάρκα, Εθνικοί δρυμοί

• Αιγιαλοί

• Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων: Καταφύγια άγριας ζωής

• Δάση & χαρακτηριζόμενες δασικές εκτάσεις



-Περιγραφή συγκεκριμένης θέσης
-Ιδιαίτερων χαρακτηριστικών περιοχής

- Ειδικών συνθηκών περιοχής



ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

- Συγκεκριμενοποιούμε το χρόνο τέλεσης

- ΔΕΝ τον συγχέουμε με το χρόνο αυτοψίας

- Περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αυτοψιών



ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ (προς 
υποβολή)

- ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

- ΕΓΓΡΑΦΑ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΧΑΡΤΕΣ

- ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ



ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ (προς 
υποβολή)

• Αναφορά / Μήνυση

• Έκθεση αυτοψίας

• Έκθεση σύλληψης

• Έκθεση κατάσχεσης και παράδοσης κατασχεθέντων

• Καταθέσεις μαρτύρων

• Ανωμοτί κατάθεση υπόπτου / δράστη / κατηγορούμενου



ΜΑΡΤΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

• Πληρότητα στοιχείων μάρτυρα

• Εξακρίβωση πηγής λήψης πληροφοριών μάρτυρα

• Κατονομασία πηγής πληροφοριών μάρτυρα ****

• Να αντληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις που να 
απαντούν στα βασικά ερωτήματα της προανάκρισης (Ποιος, που….)



ΑΥΤΟΨΙΑ

• Ελλιπές ως αποδεικτικό μέσο από τις δικογραφίες αν και απαιτείται 
να γίνεται.

• Σπανίζουν οι εκθέσεις αυτοψίας και οι προσκόμιση φωτογραφιών και 
σκίτσων.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Οπλοκατοχή (Ν. 
2168/1993), άδεια 

θήρας αριθμ. 
12594/346/28.1.2013 

απόφαση (ΦΕΚ Β’ 
224), σήμανση 

κυνηγετικών σκύλων 

113414/2087/5.8.201
4 (ΑΔΑ εγκυκλίου: 

Ω0ΒΦ0-ΗΜΒ), 
τοποθέτηση 

δηλητηρίων (Ν.Δ. 
86/69,αρ.252,π.5)

Προσαρμογή από: Γ. ΣΜΠΩΚΟΣ Δ.Ν. LIFE NATURA THEMIS 2019



Προανακριτική αρχή

Λήψη έγγραφης μήνυσης 
ιδιώτη
Σύνταξη ένορκης εξέτασης 
μηνυτή
Υποβολή μήνυσης του ιδίου
Έκθεση σύλληψης
Έκθεση κατάσχεσης/παράδοσης 
κατασχεθέντων
Σύνταξη ένορκης εξέτασης 
μάρτυρα
Εξέταση κατηγορούμενου 
(άμεσα/με προθεσμία)
Υποβολή δικογραφίας στον 
Εισαγγελέα Πλημ/κών

Χρόνος
Τόπος
Δράστης
Πράξη

Περιγραφή περιβάλλοντος χώρου
Περιγραφή χρήσεων γης
Περιγραφή ειδικού καθεστώτος 
προστασίας (οικολογική αξία, 
τοπίο, νερά)
Περιγραφή επιπτώσεων πράξης 
(εκπομπές, αλληλεπιδράσεις)

*Εκτίμηση ζημίας
Ν. 4042/2012 

Αποδείξεις 
Πρόταση μαρτύρων

Σύνταξη δικογραφίας

Προσαρμογή από: Γ. ΣΜΠΩΚΟΣ Δ.Ν. LIFE NATURA THEMIS 2019



Νέος ποινικός κώδικας/ κατάργηση άρθρων
Κατάργηση ΠΚ Ειδική διάταξη που πρέπει να γνωρίζει ο προανακριτικός υπάλληλος και 

ο Εισαγγελέας (ενδεικτικά)

417 (διατάραξη ησυχίας) Ηχορύπανση (α. 57 του ν. 4249/2014 σ.σ. με αστυνομικές διατάξεις)

421 (προστασία αιγιαλού, 
λιμνών)

Μεταβολή, κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή εδάφους
ή του πυθμένα χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής (α. 29 Ν. 2971/2001)

423 (παρασκευή και κατοχή 
δηλητηρίων)

Σκοπούμενη δηλητηρίαση άγριας πανίδας μέσω δολωμάτων/ 
παρασκευή/ κατασκευή/εμπορία/ εισαγωγή αυτών των δολωμάτων ή 
από το εξωτερικό (Ν.Δ. 86/69,αρ.252,π.5)
Δηλητηρίαση ζώου (Ν.4039/12,αρ.16-α)
Κατοχή/ εισαγωγή/ διάθεση μη εγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου 
(Ν.721/77,αρ.2,π.1

427 (καθαριότητα) Απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας
ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή το νερό, που προκαλεί βλάβες σε 
πρόσωπα, αέρα, έδαφος, ζώα ή τα φυτά (α. 3 Ν. 4042/12 σ.σ. 1650/86)

428 (ρύπανση)
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Χερσαία οικοσυστήματα – Άγρια ζωή Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Υποβάθμιση, ρύπανση, μόλυνση γενικά, περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική αξία Α. 28 του ν. 1650/ 1986

Υποβάθμιση του οικοτόπου/ ενδιαιτήματος μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Α. 3 του ν. 4042/2012 

Σύλληψη προστατευόμενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή πανίδας Α. 3 του ν. 4042/2012

Βασανισμός, κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, 
καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ` αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το 
κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός

Α. 16, 20 του ν. 4039/2012

Θήρα, αγώνες κυνηγετικών σκύλων, σύλληψη άγριας πανίδας, συλλογή άγριας 
χλωρίδας, καταστροφή βλάστησης, φυτοφρακτών, αμμοληψία, αποστράγγιση, 
επιχωμάτωση, αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, ρύπανση υδάτων, απόβλητα εντός ΚΑΖ

Α. 59 του ν. 4315/2014 

Πολιτιστική κληρονομιά - προστασία αρχαιοτήτων Α. 68 του Ν. 3028/2002, σ.σ. 
25Β του Ν. 1729/1987

Κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων Α. 13,4 του Ν. 3937/2011 σ.σ. 
28 του Ν. 1650/86

Εμπρησμός σε δάση από δόλο ή από αμέλεια Α. 265 ΠΚ

Ειδικοί ποινικοί νόμοι (ενδεικτικά)
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Χερσαία οικοσυστήματα – Άγρια ζωή Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Καταστροφή, εκχέρσωση ή αποψίλωση δημόσιου ή 
ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως 

Α. 41 του Ν. 998/1979

Αυθαίρετες κατασκευές εντός περιοχών Natura 2000, 
ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω 
υπέρβαση αδείας, Έλεγχος αδείας, έγκρισης  χωροθέτησης/ 
κατασκευής/ λειτουργίας, έλεγχος ΑΕΠΟ, περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων 

Α. 94 του Ν. 4495/2017

Α. 21 του Ν. 4014/2011 (διοικητικές κυρώσεις)

Ειδικοί ποινικοί νόμοι (ενδεικτικά)
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Ευχαριστώ!


