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Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχ

προσφύγων. Ποια αίτια οδήγησαν

δηµιουργούνται και πώς θα πρέπε

 

 

2. ΟΥΣ
 

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Ελευθέρωση Φυλακισµένου ( α

 

β) Παρασιώπηση ανεύρεσης ( αρ.

 

 

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Ο Α , αλιέας µε ένα κακοδιατηρ

µεταφέρει λαθροµετανάστες από 

αµοιβής. Παρά την παλαιότητα 

σωστικών µέσων δέχθηκε αντί το

να µεταφέρει 30 λαθροµετανάστ

πάνω στον άλλο και ξεκίνησε τ

απόσταση 2 µιλίων από την άκρ

τρικυµία µε αποτέλεσµα να προκ

βοηθούµενος και από κάποιους α

Ήταν ήδη όµως πολύ αργά , σε λ

στο βυθό και τους 30 λαθροµετα

από µια σανίδα και να σωθεί την

µία ώρα αργότερα , από διερχόµε

 

Ερώτηση: 

 

Αιτιολογήστε –αξιολογήστε την

ποινικού κώδικα. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
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1. EΚΘΕΣΗ 

νια έχει µετατραπεί σε χώρα υποδοχής οικονοµικώ

γησαν τη χώρα µας σ αυτή την κατάσταση , ποια π

 πρέπει να αντιµετωπισθούν.  
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ΗΣΕΙΣ 

νου ( αρ.172 Π.Κ.) 

ς ( αρ.376 Π.Κ.) 

ΣΕΙΣ 

ιατηρηµένο παλαιό πλοιάριο χωρητικότητας 10 α

ς από τις ακτές της Τουρκίας σε παραλία της Χίο

ότητα του πλοιαρίου την κακή συντήρηση του 

του ποσού των 5000 ευρώ να εκτελέσει το γνω

ανάστες από το Αφγανιστάν. Αυτοί στριµώχθηκα

νησε το ταξίδι του. Υπό εξαιρετικά αντίξοες συ

ν άκρη της Χίου , το πλοιάριο δεν άντεξε το βά

 προκληθεί ρήγµα και να αρχίζει να κατακλύζεται

ιους από τους ανωτέρω επιβάτες , προσπάθησε ν

 , σε λίγα λεπτά το πλοιάριο βυθίστηκε , αύτανδρ

οµετανάστες. Ο Α δείχνοντας µεγάλη ψυχραιµία κ

εί την τελευταία στιγµή αφού περισυνελέγει σε λ

ρχόµενο πλοίο του λιµενικού. 

ε την ποινική συµπεριφορά του Α σύµφωνα µ
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σ 2016  

οµικών µεταναστών και 

 ποια προβλήµατα 

ΑΙΟ 

ς 10 ατόµων συνηθίζει να 

ς Χίου έναντι χρηµατικής 

 του και την ανυπαρξία 

το γνωστό δροµολόγιο και 

χθηκαν ασφυκτικά ο ένας 

ες συνθήκες καιρικές σε 

 το βάρος και τη µεγάλη 

ύζεται από νερά. Τότε ο Α 

θησε να αδειάσει το νερό. 

τανδρο συµπαρασύροντας 

αιµία κατάφερε να πιαστεί 

ι σε λιπόθυµη κατάσταση 

να µε τις διατάξεις του 
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Ή κατέβασε στο κινητό σου

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι κα

Ειδικοί Ποινικοί 

 

 

 

 

 

 

3. ΠΟΙΝ

(ΠΟ

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Παράσταση του κατηγορουµέν

 

β) Έκθεση (αρ. 148 Κ.Π.∆.) 
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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   

ουµένου µε συνήγορο (αρ. 100 Κ.Π.∆.) 
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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) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Ο Α κάτοικος Καµινίων θα δικα

2016 για το αδίκηµα της κλοπής

12-8-2016 µεταβαίνει στην κατοι

θέσπισµα. Όµως αντί για τον Α β

Μοσχάτο και τυχαία πέρασε απ

φαγητό που είχε µαγειρέψει η σ

αντίρρηση να παραλάβει το 

εξυπηρετήσει το αστυνοµικό όρ

επίδοση έγγραφο. Πράγµατι το

κατηγορουµένου Γ, συντάσσοντα

όµως ανέγραφε τον τόπο που έλα

ότι η επίδοση έλαβε χώρα στις 1

ονοµατεπώνυµο του πατέρα του κ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:  

α) Πώς κρίνετε την ανωτέρω επίδ

εγκυρότητας; 

 

β) Πώς θα έπρεπε να ενεργήσει ο 

 

γ) Ποια είναι η τελευταία ηµέρα έ

 

δ) Ποια είναι τα στοιχεία που έπρ

 

 

 

 

 

4. ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ Ν
 

 

 

α) Καταγγελίες κατά των αστυνοµ

 

β) Τόπος και χρόνος σύλληψης (α
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ΣΕΙΣ 

α δικαστεί από το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο

λοπής. Ο Β Αστυφύλακας του ανωτέρω Αστυνοµ

 κατοικία του Α προκειµένου να επιδώσει στον Α 

ον Α βρίσκει τον πατέρα του Γ, ο οποίος του δηλώ

σε από την οικία του γιου του, προκειµένου να 

ει η σύζυγός του Κ, µητέρα του Α. Επίσης ο Γ δ

 το προς επίδοση κλητήριο θέσπισµα προκε

κό όργανο και αφετέρου να αποφευχθεί κίνδυνο

ατι το αστυνοµικό όργανο επιδίδει το έγγραφο

σοντας προς τούτο τη σχετική έκθεση. Η επίδοση

ου έλαβε χώρα δεν ανέγραφε σωστά την ηµεροµη

στις 12-08-2015, όπως επίσης δεν έγραψε σωστά

 του κατηγορούµενου και την ιδιότητά του. 

ω επίδοση του προαναφεροµένου κλητηρίου θεσπί

ήσει ο αστυνοµικός σχετικά µε την επίδοση µε βάσ

µέρα έγκυρης επίδοσης; 

ου έπρεπε να γράψει ο αστυνοµικός; 

ΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚ

στυνοµικών (αρ.23§1,2,3,4 Π.∆. 120/2008) 

ψης (αρ.108 Π.∆. 141/1991). 
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δικείο Πειραιά στις 25-8-

τυνοµικού Τµήµατος στις 

ον Α το σχετικό κλητήριο 

 δηλώνει ότι διαµένει στο 

ου να του αφήσει κάποιο 

 ο Γ δηλώνει ότι δεν έχει 

προκειµένου αφενός να 

ίνδυνος να χαθεί το προς 

γραφο στον πατέρα του 

ίδοση στην οποία εκείνος 

εροµηνία καθώς ανέγραφε 

ωστά στο αποδεικτικό το 

 θεσπίσµατος από πλευράς 

βάση τις ηµεροµηνίες; 

 ∆ΙΚΑΙΟ 


