- Αντί Προλόγου - Oμάδα Εργασίας
- Εισαγωγή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
- Τεχνική της Προανάκρισης
- Έναρξη Ποινικής Δίωξης, Μήνυση - Έγκληση
- Διάδικοι στην ποινική δίκη – Δικαιώματα
- Υποστήριξη Κατηγορίας
- Κοινοποιήσεις - Επιδόσεις
- Ενδείξεις - Αυτοψία
- Πραγματογνώμονες - Τεχνικοί Σύμβουλοι
- Ερωτήματα που τίθενται σε Πραγματογνώμονες
- Βασικές γνώσεις εγκληματολογικών εργαστηρίων
- Μάρτυρες
- Μάρτυρες Αστυνομικοί
- Διερμηνείς
- Αυτόφωρο Έγκλημα
- Προκαταρκτική Εξέταση
- Ανακριτικές Πράξεις
- Προανάκριση
- Έρευνες
- Απολογία Κατηγορουμένου
- Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου
- Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ' αυτοφώρω
- Σηματικές Αναφορές - Εγγραφή ΒΑΣ μέσω POL
- Παράβολα
- Κανονισμός λειτουργίας της διευθύνσεως εγκληματολογικών υπηρεσιών και των περιφερειακών
αυτής υπηρεσιών
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
- Βασικές γνώσεις νέου Ποινικού Κώδικα
- Ουσιώδης αλλαγές στις διατάξεις του γενικού μέρους
- Ουσιώδης αλλαγές στις διατάξεις του ειδικού μέρους
- Πταίσματα - Διοικητικές Κυρώσεις
- Σύγκριση παλαιού με νέο ποινικό κώδικα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΞΗΣ
ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ
- Γνήσιο Υπογραφής
- Επικύρωση αντιγράφων
- Αιτήσεις ιδιωτών - Παράπονα Ιδιώτη
- Παράπονα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας - Πρόσκληση ιδιώτη
- Ταυτοπροσωπία - Δελτία ταυτότητας
- Προκαταρκτική εξέταση υπόπτου για το αδίκημα της εξύβρισης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ
- Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, Γνωστοποίηση λειτουργίας
- Διαδικασία - Οδηγίες Σφραγίσεων Κ.Υ.Ε.
- Παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος - Στέρηση άδειας λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως Εφαρμογή απλής τακτικής διαδικασίας

- Πιστοποιητικό υγείας - Ατομική υγιεινή
- Συνοπτική διαδικασία - Δικογραφία Παραβίασης Ωραρίου Λειτουργίας Κέντρου Διασκέδασης
(Υποβλητική αναφορά, σηματική αναφορά σύλληψης, πληροφοριακό δελτίο, Β.Α.Σ., βιβλίο
κρατουμένων, Δακτυλοσκοπικό δελτίο, Δ.Φ.Ω.Δ.Ε.Ε.)
- Δικογραφία διατάραξης κοινής ησυχίας με χρήση ηχομέτρου (αυτόφωρο)
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
- Δικογραφία απλών σωματικών βλαβών και εξυβρίσεως (ιατροδικαστική παραγγελία, σηματική
αναφορά εγκλήματος, υποβλητική αναφορά, έκθεση προφορικής μηνύσεως)
- Έκθεση ανάκλησης γενομένης εγκλήσεως και αποδοχής αυτής
- Έγγραφη Μήνυση - Έγκληση (Έκθεση εγχείρισης έγγραφης μήνυσης ή έγκλησης, Έκθεση
βεβαίωσης έγγραφης μήνυσης ή έγκλησης)
- Έκθεση παραίτησης από την άσκηση δικαιώματος υποβολής έγκλησης
- Έκθεση εγχείρισης μήνυσης ή έγκλησης από πληρεξούσιο
- Έκθεση συλλήψεως
- Απολογία κατηγορουμένου
- Απολογία κατηγορουμένου με προθεσμία
- Απολογία κατηγορουμένου μετά από 48ωρη προθεσμία
- Δελτίο στοιχείων ταυτότητας κατηγορουμένου
- Έκθεση εγχείρησης έγγραφης απολογίας
- Έκθεση προφορικής μηνύσεως μηνυτή που αγνοεί την ελληνική
- Έκθεση διορισμού διερμηνέα
- Έκθεση ορκοδοσίας διερμηνέα
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
- Ενδοοικογενειακή βία - Πρακτική Εφαρμογή
- Εισαγωγή ψυχασθενούς σε δημόσιο ψυχιατρείο
- Προστατευτική φύλαξη
ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
- Εγκατάλειψη ζώου συντροφιάς
- Παθητική κακοποίηση - Μη τήρηση κανόνων ευζωίας
- Ενεργητική κακοποίηση
- Παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς
- Θανάτωση ζώων συντροφιάς
- Δάγκωμα ατόμου από σκύλο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
- Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, Υποβολή μηνύσεως, Σηματική Αναφορά προς Υπηρεσία
Δόμησης, Δικογραφία αυθαίρετης κατασκευής
ΘΑΝΑΤΟΙ
- Θάνατοι
- Αιφνίδιος θάνατος ατόμου που διέμενε με τους οικείους του
- Ανεύρεση πτώματος σε κρεβατοκάμαρα οικίας αιφνιδίως θανόντος που διέμενε κατά μόνας με
γνωστούς συγγενείς
- Ανεύρεση πτώματος σε κρεβατοκάμαρα οικίας αιφνιδίως θανόντος που διέμενε κατά μόνας
χωρίς συγγενείς
- Εκταφή πτώματος
- Βίαιοι θάνατοι
- Απόπειρα αυτοκτονίας
- Δικογραφία αυτοκτονίας με απαγχονισμό (Παραγγελία για νεκροψία - νεκροτομή στην
ιατροδικαστική υπηρεσία - Ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις κ.λ.π.)
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

- Δικογραφία εργατικού ατυχήματος (θανατηφόρο)
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ
- Αποκλειστικές νοσοκόμες - Πρακτική εφαρμογή

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
- Προσαγωγή και σύλληψη ατόμου με καταδικαστική απόφαση
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
- Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός - Δικογραφία βία στα γήπεδα
ΛΗΣΤΕΙΕΣ
- Δικογραφία αρπαγής τσάντας με άγνωστο δράστη (ληστεία)
- Δικογραφία σύλληψης ημεδαπού δράστη για διάπραξη ληστειών κατ' εξακολούθηση σε
καταστήματα
ΚΛΟΠΕΣ - ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ
- Κλοπές, διαρρήξεις οικιών, καταστημάτων, ριφιφί κ.λ.π.
- Δικογραφία κλοπής κατοικίας με άγνωστο δράστη (σηματική αναφορά, επίδειξη φωτογραφιών
κ.λ.π.)
- Δικογραφία κλοπής αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας με άγνωστο δράστη
- Δικογραφία αρπαγής τσάντας με άγνωστο δράστη (κλοπή)
- Δικογραφία αρπαγής τσάντας με σύλληψη του δράστη (τσαντάκιας)
- Δικογραφία κλοπής κατ/τος με σύλληψη του δράστη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟΥ
- Έλεγχος Ενεχυροδανειστηρίου
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
- Ανήλικοι
- Δικογραφία γονικής αρπαγής ανηλίκου
- Εξαφανίσεις ανηλίκων
- Εξαφανίσεις προσώπων - Απωλεσθέντα, ανευρεθέντα, κλαπέντα αντικείμενα
ΟΠΛΑ
- Περί όπλων - Επικίνδυνη σωματική βλάβη (σηματική αναφορά, οδηγίες συμπλήρωσης κλπ)
- Δικογραφία άσκοπων πυροβολισμών
- Σύλληψη ατόμου που κατέχει παράνομα όπλο
- Ανθρωποκτονία - Απόπειρα ανθρωποκτονίας
- Δικογραφία για ανεύρεση πτώματος σε ερημική τοποθεσία
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ
- Δικογραφία κατοχής και διάθεσης κροτίδων - βεγγαλικών
ΠΑΙΓΝΙΑ
- Δικογραφία διενέργειας απαγορευμένων ηλεκτρονικών παιγνίων
- Σύλληψη ατόμου για διενέργεια τυχερού παιγνίου "Παππάς"
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
- Περί εξαρτησιογόνων ουσιών - Πρακτικές εφαρμογές
- Δικογραφία σύλληψης ατόμου για κατοχή ινδικής κάνναβης
- Δικογραφία σύλληψης ατόμου για κατοχή ηρωίνης

- Αντίσταση κατά της Αρχής και κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών
- Δικογραφία για αιφνίδιο θάνατο από ναρκωτικές ουσίες
- Δικογραφία σύλληψης ατόμου για υδροπονική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε πλήρες
οργανωμένο εργαστήριο και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
- Αλλοδαποί
- Μνημόνιο ενεργειών αξιωματικού υπηρεσίας κατά την προσαγωγή/σύλληψη αλλοδαπών
- Προσαγωγή αλλοδαπού προς εξακρίβωση δικαστικής ταυτότητας και νομιμοποιητικών στη χώρα
εγγράφων
- Σύλληψη αλλοδαπού για ποινικό αδίκημα και εν συνεχεία σχηματισμός διοικητικής δικογραφίας
για απέλαση
- Πρακτική εφαρμογή διαδικασίας επιστροφής στη χώρα προέλευσης του αλλοδαπού που εισήλθε
νόμιμα ή του χορηγήθηκε υπηρεσιακό σημείωμα και δεν αναχώρησε
- Πρακτική εφαρμογή σύλληψης ατόμου που εισήλθε και διαμένει παράνομα στη χώρα μας
- Πρακτική εφαρμογή διαδικασίας επιστροφής στη χώρα προέλευσης του αλλοδαπού που εισήλθε
στη χώρα μας όντας ανεπιθύμητος στο χώρο SCHENGEN και επανέρχεται παράνομα
- Διαμονή πολιτών της ένωσης
- Ομογενείς
- Διεθνής προστασία
- Δικογραφία σύλληψης αλλοδαπού για παράβαση νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
- Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας - Μαστροπεία
- Εγκληματική οργάνωση
- Βιασμός
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
- Δικογραφία για δυσφήμιση - Συκοφαντική δυσφήμιση (αυτόφωρο)
- Δικογραφία προστασίας ατόμου από επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με γνωστό δράστη
- Δικογραφία προστασίας ατόμου από επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με άγνωστο δράστη
- Εξυβρίσεις - Δυσφημίσεις σε Blogs
- Απάτη με πιστωτικές κάρτες
- Κλοπή πιστωτικής κάρτας
- Παραχαραγμένα νομίσματα
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ
- Τελωνειακός Κώδικας – Λαθρεμπορία
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
- Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΜΕΘΗ
- Έλεγχος μέθης (αλκοολόμετρο & αιμοληψία)
- Δικογραφία σύλληψης οδηγού που οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος (Έκθεση
εξέτασης ατόμου για τον καθορισμό της ποσότητας αναλογίας οινοπνεύματος, Δελτίο
διερευνήσεως μέθης, Διοικητικό πρόστιμο μέθης)
- Δικογραφία σύλληψης οδηγού για μη στάση σε δοθέν σήμα Αστυνομικού - Άρνηση ελέγχου
μέθης
- Δικογραφία αντίστασης και εξύβρισης κατά τη διενέργεια Αστυνομ. ελέγχου
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
- Παράγοντες και αίτια τροχαίων ατυχημάτων
- Είδη συγκρούσεων

- Διερεύνηση συνθηκών χώρου τροχαίου ατυχήματος (αντίδραση, ίχνη τροχοπεδήσεως κλπ)
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (ΣΟΒΑΡΑ - ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ)
- Τροχαία ατυχήματα σωματικών βλαβών
- Πρακτική εφαρμογή θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος (Υπηρεσ. Ενέργ., σηματική αναφορά,
Παραγγελία για νεκροψία-νεκροτομή, Παραγγελίες για λήψη αίματος,ούρων, Αποστολή δειγμάτων
για εργαστηριακή εξέταση, Πρωτ/λο αιμοληψίας, ούρων, περισυλλογής πραγμάτων κλπ)
- Υποβολή δικογραφίας θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος (εκθέσεις, απολογία, αυτοψία,
σχεδιάγραμμα κ.λ.π.)
- Εκλογή και διορισμός πραγματογνώμονα (Έκθεση ορκοδοσίας πραγματογνώμονα, Έκθεση
κατάσχεσης δίσκου καταγραφής ταχύτητας από συσκευή ταχογράφου, Έκθεση διορισμού
πραγματογνώμονα, Έκθεση ανακοίνωσης αποτελέσματος εξετάσεως αίματος κτλ)
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- Τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ειδικών κατηγοριών οδηγών & οχημάτων (Σηματική αναφορά
αναζήτησης αγνώστου υπαιτίου οδηγού, Τροχαία ατυχήματα με οχήμ. του δημοσίου, Ανασφάλιστα
οχήματα-Αστυνομική κράτηση, Σχέδιο αναφοράς αστυνομικού οδηγού που ενεπλάκη)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

