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Ποια προσόντα πιστεύετε ότι πρέ

επιτελεί αποτελεσµατικά το έργο 

 

 

 

 

 

2. ΟΥΣ

 
 

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Προσταγή (αρ. 21 ΠΚ) 

 

β) Κατάσταση ανάγκης που αποτε

 

 

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Οι Α, Β, Γ στο τέλος ενός ποδ

αντίπαλης οµάδας, µετά από µί

φάσεις του αγώνα. Ορισµένοι άλ

Από την συµπλοκή οι Α και Β υπ

ποινική ευθύνη για συµπλοκή κα

σας. 

ΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

λεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί

    

Α ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑ

ΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛ

ΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
 (2-3/11-2013) 

 

 

 

  

1. EΚΘΕΣΗ 

τι πρέπει να διαθέτει ο αστυνοµικός στη σύγχρονη

 έργο του ως δηµόσιος λειτουργός. 
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ΗΣΕΙΣ 

 αποτελεί το άδικο (άρ. 25 ΠΚ) 

ΣΕΙΣ 

ς ποδοσφαιρικού αγώνα συµπλέκονται µε τους 

πό µία έντονη λογοµαχία που είχαν για κάποιε

νοι άλλοι φίλαθλοι τρέχουν και τους χωρίζουν µε 

ι Β υπέστησαν ελαφριές σωµατικές βλάβες στο πρ

κή κατά το άρ. 313 ΠΚ οι Α, Β, Γ, ∆, Ε; Αιτιολογ
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ΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΧΟΛΗ 

 2013 

χρονη εποχή, έτσι ώστε να 

ΑΙΟ 

τους ∆, Ε,  οπαδούς της 

κάποιες αµφισβητούµενες 

υν µε µεγάλη προσπάθεια. 

στο πρόσωπο τους. Έχουν 

ιτιολογήστε την απάντηση 
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Ή κατέβασε στο κινητό σου

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι κα

Ειδικοί Ποινικοί 

               
 

 

 

 

 

3. ΠΟΙΝ

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Επίδοση σε στρατιωτικούς και

 

β) Αυτοψία, πότε και πώς ενεργεί
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Για να παραγγείλεις το βιβλ

Προανάκριση» επικοιν

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6

στο email: kon.triantafillou

 

 

 

 

τό σου την εφαρµογή 

χοι και Ενέργειες- 

ικοί Νόµοι» 

 

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

(ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑ) 
 

 

ΗΣΕΙΣ   

ύς και λοιπούς (άρθρο 157 ΚΠ∆). 

νεργείται (άρθρο 180 ΚΠ∆). 
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ο βιβλίο «Αστυνοµική 

πικοινώνησε µε το 

ωνο: 6972 843 809 και 

afillou.kar@gmail.com 

 

ΚΑΙΟ  
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Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Ο Α εξυβρίζει την 15:00 ώρα 

διαφορές και στη συνέχεια τον 

προξενήσει απλή σωµατική βλά

έγκληση. Ο Β υποβάλλει έγκλη

περιοχής, την 07:00 ώρα της εποµ

διασκέδαση.  

 

Πώς θα ενεργήσει ο ∆;. 

 

 

 

 

 
 

4. ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ 
 

 

1) Έννοια πειθαρχικού παραπτώ

 

2) ∆ηµόσιοι υπόλογοι (άρθρο 16 
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ΣΕΙΣ 

 ώρα της 25-10-2010 τον Β, γείτονα του διότι

 τον χτυπάει στο πρόσωπο µε τα χέρια του µε 

ή βλάβη, αδίκηµα πληµµεληµατικού χαρακτήρ

έγκληση στον Αρχιφύλακα ∆, αξιωµατικό υπηρ

ς εποµένης 26-10-2010, µεταβαίνοντας στο τµήµα

ΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚ

ραπτώµατος (άρθρο 4 Π.∆/τος 120/2008) 

ρο 16 Ν.1481/1984) 
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 διότι έχουν προσωπικές 

υ µε αποτέλεσµα να του 

ακτήρα που διώκεται µε 

 υπηρεσίας του Α.Τ. της 

τµήµα µετά από νυχτερινή 

Ο ∆ΙΚΑΙΟ 


