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Έχει ειπωθεί ότι η παιδεία είναι ο

εκπαίδευση ή η σφαιρική µόρφωσ

  

 

 

2. ΟΥΣ

 
 

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Αµέλεια (αρ 28 ΠΚ) 

 

β) Πλαστογραφία πιστοποιητικών

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Ο Α οδηγός TAXI παίρνει τον Β 

την οµιλία του Β ο Α αντιλαµβάν

στιγµή ο Β λέει στον Α ότι δεν έχ

αυτοκίνητο, τον αφήνει στην άκρ

στροφές και γενικά σε µέρος µη α

σηµείο βλέποντας όµως τον Β να 

τον Β που ήταν στην άκρη του δρ

θανάσιµα. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αιτιολογήστε – αξιο
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Α ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑ

ΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛ

ΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
 (4-5/11/2017) 

 

 

 

  

1. EΚΘΕΣΗ 

ίναι ο δεύτερος ήλιος για τον άνθρωπο. Θεωρείτε ό

όρφωση µπορεί να ολοκληρώσει πνευµατικά τον ά

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

ΗΣΕΙΣ 

ητικών (αρ 217 ΠΚ)  

 

 

ΣΕΙΣ 

τον Β πελάτη να τον µεταφέρει στην οικία του. Από

αµβάνεται ότι αυτός βρίσκεται σε κατάσταση πλήρ

δεν έχει χρήµατα να τον πληρώσει. Τότε ο Α κατεβ

ν άκρη του δρόµου, σε µέρος µε ελλιπή φωτισµό, µ

ς µη ασφαλές. Στη συνέχεια ο Α φεύγει, αποµακρύ

 Β να καταρρέει. Ο Γ διερχόµενος οδηγός, που δεν

του δρόµου, χτυπά αυτόν µε το αυτοκίνητο και τον

αξιολογήστε την ποινική συµπεριφορά των οδηγ
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ΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΧΟΛΗ 

 2017 

ρείτε ότι η εξειδικευµένη 

 τον άνθρωπο και γιατί; 

ΑΙΟ 

υ. Από τις κινήσεις και 

 πλήρους µέθης. Σε µια 

 κατεβάζει τον Β από το 

ισµό, µε απότοµες 

µακρύνεται από το 

δεν αντιλαµβάνεται 

αι τον τραυµατίζει 

ν οδηγών Α και Γ. 
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Ή κατέβασε στο κινητό σου

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι κα

Ειδικοί Ποινικοί Ν

 

 

 

 

 

3. ΠΟΙΝ

(ΠΟ

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Πώς γίνεται η σύλληψη  (αρ 27
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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   

(αρ 278 ΚΠ∆) 
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ο βιβλίο «Αστυνοµική 

πικοινώνησε µε το 

ωνο: 6972 843 809 και 

afillou.kar@gmail.com 

 

ΑΙΟ 
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β) Πρόσκληση των µαρτύρων. Αν

 

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης α

αδίκηµα της κλοπής (αρ 372§1 Π

16χρονο µαθητή Β καλούνται από

µάρτυρες: 

 

    Ο ∆ πατέρας του παθόντος  κατ

    Ο Ε πατέρας του κατηγορουµέν

    Ο Ζ 20χρονος αδελφός του κατ

    Ο Η δίδυµος (16χρονος) αδελφ

 

Ο Ανθυπαστυνόµος Γ ενώ οι παρ

τελικά τους εξετάζει όλους ως µά

  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι νόµιµη (σύννο

αναφερόµενους ως µάρτυρες ναι 
 

4. ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ Ν
 

 

α) Άσκηση πειθαρχικής δίωξης (α

 

β) Τόπος και χρόνος σύλληψης (α

 

γ) Ποιές Περιφερειακές Υπηρεσίε

Αστυνοµίας (αρ 36 Π∆ 178/2014)
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ων. Ανακοίνωση της κατηγορίας (αρ 412 ΚΠ∆) 

ΣΕΙΣ 

λτης αστυνοµικής προανάκρισης (αρ 243§2 ΚΠ∆) 

2§1 Π.Κ) σε βάρος του καταστηµατάρχη Α, µε κατ

αι από τον Ανθυπαστυνόµο Γ προς εξέταση οι ακό

καταστηµατάρχη Α (συγγενής εξ αίµατος α΄ βα

ρουµένου Β (συγγενής εξ αίµατος α΄ βαθµού) 

ου κατηγορουµένου Β (συγγενής εξ αίµατος β΄ βαθ

 αδελφός του κατηγορουµένου Β (συγγενής εξ αίµα

οι παραπάνω αναφερόµενοι αρνούνται να εξετασθο

 ως µάρτυρες. 

(σύννοµη) η ενέργεια του Ανθυπαστυνόµου Γ να εξ

ες ναι ή όχι και γιατί; Αιτιολογήστε την απάντησή σ

ΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚ

ξης (αρ 21 Π∆ 120/2008) 

ψης (αρ 108 Π∆ 141/1991)  

ηρεσίες υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελ

/2014) 
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Π∆) για αυτόφωρο 

µε κατηγορούµενο τον 

οι ακόλουθοι βασικοί 

 α΄ βαθµού) 

β΄ βαθµού) 

ξ αίµατος β΄ βαθµού). 

τασθούν ως µάρτυρες 

Γ να εξετάσει τους 

τησή σας. 

 ∆ΙΚΑΙΟ 

της Ελληνικής 


