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Ποια είναι τα οφέλη που δηµιουρ

δηµιουργεί ο µαζικός τουρισµός.

 

 

 

 

2. ΟΥΣ

 
 

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α)Έννοια της αξιόποινης πράξης (

 

β)Έκθεση (άρθρο 306ΠΚ) 

 

 

 

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Ο Α διαπληκτίζεται µε το Β µέσα

µε αποτέλεσµα τον θάνατό του, 

ρολόι του αξίας 20.000ευρώ και 2

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

1)Αξιολογήστε την ποινική ευθύν

2)Ποια είναι η ποινική ευθύνη του
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1. EΚΘΕΣΗ 

µιουργούνται από τον τουρισµό και ποια είναι τα 

σµός. 
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ΗΣΕΙΣ 

άξης (άρθρο 14ΠΚ) 

ΣΕΙΣ 

Β µέσα στο σπίτι του προηγούµενου και του φέρε

 του, τον οποίο επιδίωκε. Κατόπιν αφαιρεί από τ

 και 200ευρώ που βρήκε µέσα στο σπίτι. 

 ευθύνη του Α. 

νη του Α εάν σκότωσε τον Β για να τον ληστέψει;
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ΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΧΟΛΗ 

 2014 

αι τα προβλήµατα που 

ΑΙΟ 

 φέρει σοβαρά πλήγµατα, 

από την κατοχή του Β το 

τέψει; 
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Ή κατέβασε στο κινητό σου

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι κα

Ειδικοί Ποινικοί Ν

 

 

 

 

 

3. ΠΟΙΝ

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Υποχρέωση για την ανακοίνωσ

 

β) Ανάκληση της έγκλησης (άρθρ
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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   

οίνωση αξιόποινης πράξης (άρθρο 37 ΚΠ∆). 

άρθρο 52 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 βιβλιοπώλης Α προσέρχεται σ

βιβλία, τα οποία εκλάπησαν µια 

βρισκόταν τη στιγµή εκείνη σε

αµέσως εντολή να γίνει επιτόπια

φωνάζει ότι δεν µπορούν χωρίς εν

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Α) Είναι νόµιµες οι ενέργειες του

Β) Αν ο βιβλιοπώλης καταγγείλε

τον οποίο είχε δει κατά τη δι

συλλάβουν; 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να ληφθεί υπ’ όψ

στο Αστυνοµικό Τµήµα το έγκληµ

 

 

 

 

 
 

4. ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ 
 

 

1) Κώδικας δεοντολογίας του ασ

 

2) Έννοια πειθαρχικού παραπτώµ

 

3) Περιβολή στολής (αρ 7 Π∆ 538
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ΣΕΙΣ 

χεται στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής του κ

ν µια εβδοµάδα πριν τα είδε όλα σε πλανόδιο µικ

νη σε παρακείµενη λαϊκή αγορά. Ο Αξιωµατικ

ιτόπια έρευνα και κατάσχεση των κλοπιµαίων. Ο 

ρίς εντολή εισαγγελέα να του πάρουν τα βιβλία. 

ες του Αξιωµατικού Υπηρεσίας; 

γγείλει ότι ο µικροπωλητής ήταν και κλέφτης του

διάρκεια της κλοπής, µπορούν τα αστυνοµ

π’ όψιν ότι ο βιβλιοπώλης την ίδια ηµέρα της κλο

έγκληµα και είχε υποβάλει µήνυση κατ’ αγνώστων

ΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚ

του αστυνοµικού. Γενικές υποχρεώσεις (αρ 1 Π∆ 2

απτώµατος (Αρ 4 Π∆ 120/2008).  

∆ 538/1989). 
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 του και αναφέρει ότι τα 

διο µικροπωλητή ο οποίος 

µατικός Υπηρεσίας δίνει 

ν. Ο µικροπωλητής όµως 

 

ης του καταστήµατός του, 

τυνοµικά όργανα να τον 

ς κλοπής είχε καταγγείλει 

ώστων. 

Ο ∆ΙΚΑΙΟ 

 Π∆ 254/2004)  


