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Η ευρεία εξέλιξη του ψηφιακού κ

ανθρώπου και ποιες είναι οι θετικ

 

 

 

 

2. ΟΥΣ

 
 

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Ηθικός αυτουργός και άµεσος 

 

β) Παράνοµη Βία  (Άρθρο 330 ΠΚ

 

 

 

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Α πείθει τον φίλο της Φ, να εισέλ

αφαιρέσει χρήµατα και κοσµήµα

Ο Φ εισέρχεται στην κατοικία πα

κοσµήµατα και τα τοποθετεί µέσ

ότι θα µαταιώσει τα σχέδια του,

κατοχή του και αποµακρύνεται. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια η ποινική ευθύ
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Α ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑ
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1. EΚΘΕΣΗ 

κού κόσµου πως επηρεάζει την καθηµερινότητα το

ι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της. 
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ΗΣΕΙΣ 

µεσος συνεργός (Άρθρο ΠΚ) 

ΠΚ) 

ΣΕΙΣ 

 εισέλθει νυχτερινές ώρες την οικία του εύπορου γ

µήµατα που η Α γνώριζε ότι έχει στην κατοχή το

ικία παραβιάζοντας την πόρτα της οικίας, αφαιρε

εί µέσα στο σάκο του. Πριν φύγει επιστρέφει ο Γ κ

α του, τον απειλεί µε µαχαίρι για να διατηρήσει

 

ή ευθύνη της Α και του Φ; Αιτιολογήστε την απάντ
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ΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΧΟΛΗ 

 2015 

τητα του σύγχρονου 

ΑΙΟ 

ορου γείτονα της Γ, για να 

χή του ο Γ στο σπίτι του. 

φαιρεί τα χρήµατα και τα 

ι ο Γ και φοβούµενος ο Φ 

ρήσει τα κλοπιµαία στην 

 απάντηση σας. 
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Ή κατέβασε στο κινητό σου

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι κα

Ειδικοί Ποινικοί Ν

 

 

 

 

 

3. ΠΟΙΝ

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Πότε διατάσσεται πραγµατογνω

 

β) Η ανάκριση είναι έγγραφη (αρ.
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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   

ατογνωµοσύνη (αρ.183 ΚΠ∆). 

η (αρ.241 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 Εισαγγελέας δίνει έγγραφη παρ

βάρος του ∆ για την διάπραξη το

ΠΚ). Ο ανακριτής αναφέρει στον

το αξιόποινο της πράξης παραγρ

ανάκριση στέλνοντας εκ νέου την

 

ΕΡΩΤΗΣΗ : Είναι νόµιµη η 

παραγγελία  για τη διενέργεια κύ

συγκεκριµένη διαφωνία ; 

 

 

 

 

 

 
 

4. ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ 
 

 

α) Περιπτώσεις που επιτρέπεται η

 

β) Καταγγελίες κατά των αστυνοµ
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ΣΕΙΣ 

φη παραγγελία στον ανακριτή για τη διενέργεια κύ

αξη του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από πρό

ι στον Εισαγγελέα ότι δεν µπορεί να διενεργήσει κ

αραγράφηκε. Ο Εισαγγελέας επιµένει να συνεχίσ

ου την δικογραφία σ αυτόν. 

µη η ενέργεια του ανακριτή να διαφωνήσει µ

γεια κύριας ανάκρισης  και ποιο είναι το αρµόδιο

ΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚ

εται η σύλληψη ( αρ.107 Π∆ 141/1981 ) 

στυνοµικών  (αρ.23 Π∆ 120/2008) 
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γεια κύριας ανάκρισης  σε 

ό πρόθεση (αρ.299 παρ. 1 

ήσει κύρια ανάκριση γιατί 

υνεχίσει ο ανακριτής την 

σει µε την Εισαγγελική 

ρµόδιο όργανο να άρει τη 

Ο ∆ΙΚΑΙΟ 


