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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-217 Ανακριτική 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Νομική Εαρινό 
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Επιλογής Εγκληματολογία Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ. Δήμητρα Σορβατζιώτη 2ο/3ο 
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα Μαθήματος 
Δια ζώσης Όχι Όχι 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 Η ανάλυση των αντικειμένων, των σκοπών και των μεθόδων έρευνας της Ανακριτικής 

επιστήμης καθώς και οι θεωρητικές βάσεις της. 
 Η σε βάθος εξέταση της ανάκρισης του εγκλήματος, τόσο σε επίπεδο οργάνωσής της από τα 

ανακριτικά όργανα όσο και σε επίπεδο εξακρίβωσης της ταυτότητας του δράστη δια των 
διαφόρων ανακριτικών μεθόδων, η συλλογή των ενδείξεων και των πειστηρίων και οι 
πραγματογνωμοσύνες.  

 Η ανάπτυξη των τρόπων λήψης της μαρτυρικής κατάθεσης και ο έλεγχος της αξιοπιστίας της, 
η εξέταση του κατηγορουμένου και η έρευνα της προσωπικότητάς του, το νόμιμο τρόπο 
εξέτασής του και τα δικαιώματά του. 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Κατανοούν τον σκοπό τις ανάκρισης και την ανακριτική διαδικασία, 
2. Αξιολογούν τις ανακριτικές μεθόδους σε σχέση με την ταυτοποίηση του εγκλήματος και την 
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εξακρίβωση της ταυτότητας του δράστη, 
3. Εκτιμούν και αξιολογούν την συλλογή των ενδείξεων και των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης 

ως αποδεικτικά στοιχεία στην ανάκριση και στην ποινική δίκη, και 
4. Αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και τις υποχρεώσεις των ανακριτών κατά 

την ποινική ανάκριση. 
 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Η Ανακριτική ως κλάδος της εγκληματολογικής επιστήμης - Αντικείμενα σκοποί και μέθοδοι 
έρευνας της Ανακριτικής. 

2. Οι θεωρητικές βάσεις της Ανακριτικής [ανθρώπινα δικαιώματα – κατηγορούμενος & 
ανάκριση], [η ποινική δίκη ως θεσμός προστασίας του ατόμου]. 

3. Η οργάνωση της ανάκρισης του εγκλήματος [Η μορφή της ανάκρισης - οι φορείς της 
ανάκρισης – η διεθνής συνεργασία – στόχος της ανάκρισης] 

4. Η εξακρίβωση της ταυτότητας [η φωτογραφική μέθοδος – η δακτυλοσκοπική μέθοδος – 
modus operandi]. 

5. Ο τόπος του εγκλήματος [ειδικές ανακριτικές πράξεις: η ανακριτική διείσδυση - οι 
ελεγχόμενες μεταφορές – η άρση απορρήτου της επικοινωνίας και των ανταποκρίσεων – η 
συσχέτιση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - η καταγραφή της δραστηριότητας ατόμων και 
γεγονότων], [η αυτοψία και η αποτύπωση του τόπου του εγκλήματος ]. 

6. Η  συλλογή των ενδείξεων [αποτυπώματα – DNA ], [δικαστική γραφολογία], [τα μέσα τέλεσης 
του εγκλήματος], [η αξιολόγηση των πραγματικών ενδείξεων]. 

7. Η πραγματογνωμοσύνη ως αποδεικτικό μέσο [είδη πραγματογνωμοσύνης – 
πραγματογνώμονες - διενέργεια πραγματογνωμοσύνης – εκτίμηση πραγματογνωμοσύνης]. 

8. Ο έλεγχος της αλήθειας στη ποινική δίκη [ποινικοδικονομικά μέσα - φυσικός εξαναγκασμός 
(βασανιστήρια) – ιατροχημικά μέσα] 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες 
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Εξετάσεις, Εργασίες, Παρακολούθηση/Συμμετοχή 
 
 



 

Σ ε λ ί δ α  3 | 3 
 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Ανακριτική Αλεξιάδης Στ. Σάκκουλα Α.Ε. 2006 978-960-445-121-

9 
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 
Ανακριτική  Δημόπουλος Χ. Νομική 

Βιβλιοθήκη 
2011 978-960-272-

898-7 
Ανθρώπινα 
δικαιώματα, ποινική 
καταστολή 

Αλεξιάδης Στ. Σάκκουλας A.E. 1990  

Ανακριτική, 
δικαιώματα του 
ανθρώπου και 
εγκληματογένεση. 

Φαρσεδάκης Ι. Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2014 978-960-562-
229-9 

Συμβολές στη μελέτη 
της Ανακριτικής. 

Κουράκης Ν.  Αντ. Ν. Σάκκουλα 2005 978-960-15-
1340-Χ 

 
  


